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Uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w ujęciu tematycznym / operacyjnym (podjęte w 2021 r.) 
Lp. Nr uchwały Data w sprawie Publikacja 

w Dzienniku 
Urzędowym 

Województwa 
Lubelskiego 

Sposób wykonania uchwały – 
delegacja dla ZWL 

Obszar tematyczny 

Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych 

1.  XXIII/381/2021 19 lutego 
2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto 
Puławy w 2021 r. przez Województwo Lubelskie na 
zadanie własne z zakresu pomocy społecznej 

nie podlega 
publikacji 

Podpisanie umowy dotacji pomiędzy 
JST. Przekazanie dotacji (50 000,00 zł) 

Pomoc i integracja społeczna 

2.  XXIII/388/2021 19 lutego 
2021 r. 

wprowadzenia na obszarze województwa 
lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 
paliw 

publikacja 

dn. 25.02.2021 
r., poz. 917 

Edukacja i informowanie 
społeczeństwa o zapisach uchwały, 
koordynowanie wdrażania zapisów 
uchwały przez JST 

Ochrona przyrody i środowiska 

3.  XXIV/404/2021 29 marca 
2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Podedwórze 
w 2021 r. przez Województwo Lubelskie na 
zadanie własne z zakresu pomocy społecznej 

nie podlega 
publikacji 

Podpisanie umowy dotacji pomiędzy 
JST. Przekazanie dotacji (50 000 zł) 

Pomoc i integracja społeczna 

4.  XXVI/427/2021 31 maja 
2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej 
Świdnik w 2021 r. przez Województwo Lubelskie 
na zadanie własne z zakresu pomocy społecznej 

nie podlega 
publikacji 

Podpisanie umowy dotacji pomiędzy 
JST. Przekazanie dotacji (20 000 zł) 

Pomoc i integracja społeczna 

5.  XXVII/442/2021 13 lipca 
2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej 
Nowy Targ w 2021 r. przez Województwo 
Lubelskie na zadanie własne z zakresu pomocy 
społecznej 

nie podlega 
publikacji 

Podpisanie umowy dotacji pomiędzy 
JST. Przekazanie dotacji (100 000 zł). 
Dotacja niewykorzystana, zwrot w 
całości. 

Pomoc i integracja społeczna 

6.  XXVII/451/2021 13 lipca 
2021 r. 

zmiany Statutu Zespołu Lubelskich Parków 
Krajobrazowych 

nie podlega 
publikacji 

Uchwałę przekazano dyrektorowi 
samorządowej jednostki organizacyjnej 

Ochrona przyrody i środowiska 
(Nadzór nad Parkami 
Krajobrazowymi) 

7.  XXXI/477/2021 29 listopada 
2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Kodeń w 
2021 r. przez Województwo Lubelskie na zadania 
własne 

nie podlega 
publikacji 

Podpisanie umowy dotacji pomiędzy 
JST. Przekazanie dotacji (10 000 zł) 

Pomoc i integracja społeczna 

8.  XXXI/478/2021 29 listopada 
2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Sławatycze 
w 2021 r. przez Województwo Lubelskie na 
zadania własne 

nie podlega 
publikacji 

Podpisanie umowy dotacji pomiędzy 
JST. Przekazanie dotacji (10 000 zł) 

Pomoc i integracja społeczna 
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9.  XXXII/487/2021 20 grudnia 
2021 r. 

przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed 
hałasem dla województwa lubelskiego dla dróg: DK 
12 i DW 844, przebiegających przez teren miasta 
Chełm” 

publikacja 

dn. 05.01.2022 
r., poz. 76 

Sporządzenie „Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla 
województwa lubelskiego” jest 
obowiązkiem ustawowym wynikającym 
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. 
zm.). 

Ochrona przyrody i środowiska 

10.  XXXII/488/2021 20 grudnia 
2021 r. 

ustanowienia planu ochrony dla Kazimierskiego 
Parku Krajobrazowego 

publikacja 

dn. 05.01.2022 
r., poz. 77 

Uchwałę przekazano dyrektorowi 
samorządowej jednostki 
organizacyjnej. 

Ochrona przyrody i środowiska 
(Nadzór nad Parkami 
Krajobrazowymi) 

11.  XXXII/489/2021 20 grudnia 
2021 r. 

ustanowienia planu ochrony dla 
Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego 

publikacja 

dn. 05.01.2022 
r., poz. 78 

Uchwałę przekazano dyrektorowi 
samorządowej jednostki 
organizacyjnej. 

Ochrona przyrody i środowiska 
(Nadzór nad Parkami 
Krajobrazowymi) 

12.  XXXII/490/2021 20 grudnia 
2021 r. 

ustanowienia planu ochrony dla 
Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego 

publikacja 

dn. 05.01.2022 
r., poz. 79 

Uchwałę przekazano dyrektorowi 
samorządowej jednostki 
organizacyjnej. 

Ochrona przyrody i środowiska 
(Nadzór nad Parkami 
Krajobrazowymi) 

Departament Infrastruktury i Majątku Województwa 

13.  XXIII/382/2021 19 lutego 
2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Tomaszów 
Lubelski w 2021 roku przez Województwo 
Lubelskie na zadanie własne 

nie podlega 
publikacji 

Uchwała zrealizowana Gospodarowanie mieniem 
wojewódzkim 

14.  XXIII/392/2021 19 lutego 
2021 r. 

wyrażenia zgody na dokonanie przez 
Województwo Lubelskie na rzecz Gminy Wyryki 
darowizny udziału Województwa Lubelskiego 
wynoszącego 100/10000  
w działce, położonej w miejscowości Adampol 

nie podlega 
publikacji 

Akt notarialny z dnia 08.07.2021r.  

Rep. A Nr 3631/2021 

Gospodarowanie mieniem 
wojewódzkim 

15.  XXIII/393/2021 19 lutego 
2021 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego 
zarządzania drogą wojewódzką Nr 833 w zakresie 
bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w 
pasie drogowym w granicach administracyjnych 
miasta Kraśnik, Miastu Kraśnik 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto porozumienie z JST Transport 

16.  XXIII/394/2021 19 lutego 
2021 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego 
zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie 
bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w 
pasie drogowym w granicach administracyjnych 
miasta Ostrów Lubelski, Gminie Ostrów Lubelski 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto porozumienie z JST Transport 
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17.  XXIII/395/2021 19 lutego 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 

Zawarto aneks do porozumienia z JST Transport 

18.  XXIII/396/2021 19 lutego 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 

Zawarto aneks do porozumienia z JST Transport 

19.  XXIII/397/2021 19 lutego 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia 
prowadzenia zadania publicznego zarządzania 
drogą wojewódzką Nr 863 w zakresie bieżącego 
utrzymania czystości oraz zieleni w pasie 
drogowym w granicach administracyjnych miasta 
Tarnogród, Gminie Tarnogród 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto aneks do porozumienia z JST Transport 

20.  XXIII/398/2021 19 lutego 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 

Zawarto aneks do porozumienia z JST Transport 

21.  XXV/419/2021 26 kwietnia 
2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Kraśnickiemu przez Województwo Lubelskie na 
dofinansowanie opracowania dokumentacji 
projektowej dla zadania pn. Budowy drogi 
powiatowej relacji Urzędów - Kraśnik – Wyżnianka 
– Olbięcin 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto porozumienie z JST Transport 

22.  XXV/420/2021 26 kwietnia 
2021 r. 

wyrażenia opinii dotyczącej projektu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych 

nie podlega 
publikacji 

Przesłano opinię do MI Transport 

23.  XXVI/426/2021 31 maja 
2021 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na liniach komunikacyjnych o 
charakterze użyteczności publicznej 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto umowę nr 1910/IM/CP/21 z 
dnia 31 maja 2021 r. 

Transport 

24.  XXVI/428/2021 31 maja 
2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ryckiemu 
przez Województwo Lubelskie na dofinansowanie 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto porozumienie z JST Transport 
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zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 
1448 L na odcinku od km 3+351 do km 4+350” 

25.  XXVI/429/2021 31 maja 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych, których 
właścicielem jest Województwo Lubelskie oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków 

publikacja 

dn. 10.06.2021 
r., poz. 2554 

Zamieszczono na BIP  Transport 

26.  XXVI/430/2021 31 maja 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia 
prowadzenia zadania publicznego zarządzania 
przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w 
ciągu dróg wojewódzkich Nr 801, Nr 824 i Nr 874 w 
granicach administracyjnych miasta Puławy, 
Miastu Puławy 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto porozumienie z JST Transport 

27.  XXVII/443/2021 13 lipca 
2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Tomaszowskiemu przez Województwo Lubelskie 
na dofinansowanie zadania pn. „Remont odcinka 
drogi powiatowej Nr 3540 L Bełżec - Szalenik - 
Lubycza Królewska w miejscowości Szalenik i 
Zatyle do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 
3514L w Lubyczy Królewskiej” 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto porozumienie z JST Transport 

28.  XXVII/444/2021 13 lipca 
2021 r. 

pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi 
wojewódzkiej Nr 848 zlokalizowanej na terenie 
województwa lubelskiego 

publikacja 

dn. 27.07.2021 
r., poz. 3332 

Przesłano do Powiatów Zamojskiego i 
Biłgorajskiego 

Transport 

29.  XXVII/445/2021 13 lipca 
2021 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo 
Lubelskie po obniżonej cenie na rzecz Gminy 
Ostrów Lubelski nieruchomości, położonej w 
Ostrowie Lubelskim 

nie podlega 
publikacji 

W trakcie procedowania Gospodarowanie  mieniem 
wojewódzkim 

30.  XXIX/460/2021 27 września 
2021 r. 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Zamojskiemu przez Województwo Lubelskie na 
dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i remont 
drogi powiatowej nr 2951L Zwierzyniec – Józefów 
Roztoczański” 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto porozumienie z JST Transport 

31.  XXIX/461/2021 27 września 
2021 r. 

nabycia przez Województwo Lubelskie udziału 
wynoszącego 999963213130/6554874277350 w 
użytkowaniu wieczystym gruntu wraz z udziałem 
we współwłasności budynku położonego przy ul. 
Karłowicza 4  
w Lublinie 

nie podlega 
publikacji 

Akt notarialny z dnia 21.12.2021r. 

Rep. A Nr 6232/2021 

Gospodarowanie  mieniem 
wojewódzkim 
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32.  XXIX/462/2021 27 września 
2021 r. 

pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich drogi 
wojewódzkiej Nr 839 zlokalizowanej na terenie 
województwa lubelskiego  

publikacja 

dn. 04.10.2021 
r., poz. 4023 

Przesłano do Powiatów Chełmskiego i 
Łęczyńskiego 

Transport 

33.  XXX/475/2021 25 
października 
2021 r. 

rozpatrzenia skargi na brak działań Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Lublinie 

nie podlega 
publikacji 

Skarga nieuznana, przesłana inf. do 
skarżącego  

Transport 

34.  XXXI/480/2021 29 listopada 
2021 r. 

wyrażenia zgody na sprzedaż przez Województwo 
Lubelskie nieruchomości położonej w Zamościu 
przy ul. Zagłoby 8 

nie podlega 
publikacji 

Ogłoszony przetarg 14 kwietnia 2022 r  Gospodarowanie  mieniem 
wojewódzkim 

35.  XXXII/491/2021 20 grudnia 
2021 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 Biłgoraja, Miastu Biłgoraj 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto porozumienia z JST Transport 

36.  XXXII/492/2021 20 grudnia 
2021 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 

Zawarto porozumienie z JST Transport 

37.  XXXII/493/2021 20 grudnia 
2021 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 

Zawarto porozumienie z JST Transport 

38.  XXXII/494/2021 20 grudnia 
2021 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 

Zawarto porozumienie z JST Transport 

39.  XXXII/495/2021 20 grudnia 
2021 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego 
zarządzania drogą wojewódzką Nr 829 w zakresie 
bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w 
pasie drogowym w granicach administracyjnych 
gminy Milejów, Gminie Milejów 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto porozumienie z JST Transport 

40.  XXXII/496/2021 20 grudnia 
2021 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 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto porozumienie z JST Transport 
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granicach administracyjnych miasta Parczew, 
Gminie Parczew 

41.  XXXII/497/2021 20 grudnia 
2021 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego 
zarządzania drogą wojewódzką Nr 838 w zakresie 
bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w 
pasie drogowym na terenie miejscowości Trawniki, 
Gminie Trawniki 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto porozumienie z JST Transport 

42.  XXXII/498/2021 20 grudnia 
2021 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego 
zarządzania drogami wojewódzkimi Nr 834 i Nr 
836 w zakresie bieżącego utrzymania czystości 
oraz zieleni w pasach drogowych w granicach 
administracyjnych miasta Bychawa, Gminie 
Bychawa 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto porozumienie z JST Transport 

43.  XXXII/499/2021 20 grudnia 
2021 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 

Zawarto porozumienie z JST Transport 

44.  XXXII/500/2021 20 grudnia 
2021 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 

Zawarto porozumienie z JST Transport 

45.  XXXII/501/2021 20 grudnia 
2021 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego 
zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie 
bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w 
pasie drogowym w granicach administracyjnych 
miasta Ostrów Lubelski, Gminie Ostrów Lubelski 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto porozumienie z JST Transport 

46.  XXXII/502/2021 20 grudnia 
2021 r. 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego 
zarządzania drogą wojewódzką Nr 863 w zakresie 
bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w 
pasie drogowym w granicach administracyjnych 
miasta Tarnogród, Gminie Tarnogród 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto porozumienie z JST Transport 

47.  XXXII/503/2021 20 grudnia 
2021 r. 

wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego na liniach komunikacyjnych o 
charakterze użyteczności publicznej 

nie podlega 
publikacji 

Zawarto umowę nr 2832//IM/CP /21 z 
29 grudnia 2021 r. 

Transport 
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48.  XXXII/504/2021 20 grudnia 
2021 r. 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
zawarcia w trybie przetargu umowy dotyczącej 
oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas 
nieoznaczony, na działalność statutową 
Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, 
nieruchomości Województwa Lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

Akt notarialny z dnia 07.02.2022 r. 

Rep. A Nr 350/2022 

Gospodarowanie mieniem 
wojewódzkim 

49.  XXXII/505/2021 20 grudnia 
2021 r. 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
zawarcia w trybie przetargu umowy dotyczącej 
oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas 
nieoznaczony, na działalność statutową 
Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie, nieruchomości 
Województwa Lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

Akt notarialny z dnia 04.02.2022 r. 

Rep. A Nr 316/2022 

Gospodarowanie mieniem 
wojewódzkim 

Departament Zdrowia i Polityki Społeczne 

50.  XXIII/383/2021 19 lutego 
2021 r. 

przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w 
Województwie Lubelskim na lata 2021-2025 

nie podlega 
publikacji 

Informacja z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Lublinie. 

Pomoc i integracja społeczna 

51.  XXIII/384/2021 19 lutego 
2021 r. 

przyjęcia Programu wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich 
wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji 
zadań na rzecz zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 

nie podlega 
publikacji 

Informacja z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Lublinie. 

Pomoc i integracja społeczna 

52.  XXIII/385/2021 19 lutego 
2021 r. 

przyjęcia Regionalnego Programu Pomocy 
Społecznej i Włączenia Społecznego na lata 2021-
2025 

nie podlega 
publikacji 

Informacja z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Lublinie. 

Pomoc i integracja społeczna 

53.  XXIII/386/2021 19 lutego 
2021 r. 

przyjęcia Wojewódzkiego Programu na Rzecz 
Osób Starszych na lata 2021-2025 

nie podlega 
publikacji 

Informacja z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Lublinie. 

Pomoc i integracja społeczna 

54.  XXIV/409/2021 29 marca 
2021 r. 

określenia zadań Samorządu Województwa 
Lubelskiego, które mogą być finansowane ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 

nie podlega 
publikacji 

Informacja z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Lublinie. 

Pomoc i integracja społeczna 

55.  XXIV/411/2021 29 marca 
2021 r. 

wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej  
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Wojewódzkim  
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

nie podlega 
publikacji 

Uchwała Nr CCLI/4495/2021 Zarządu 
Województwa Lubelskiego z dnia 7 
kwietnia w sprawie zmiany składu Rady 
Społecznej w Samodzielnym 

Ochrona zdrowia 
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Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. 
Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

56.  XXVI/431/2021 31 maja 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 
Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą 
być finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
roku 2021 

nie podlega 
publikacji 

Informacja z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Lublinie. 

Pomoc i integracja społeczna 

57.  XXVI/432/2021 31 maja 
2021 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 2021 – 2022 

nie podlega 
publikacji 

Informacja z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Lublinie. 

Pomoc i integracja społeczna 

58.  XXVII/453/2021 13 lipca 
2021 r. 

wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej 
w Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej 

nie podlega 
publikacji 

Uchwała Nr CCXCVIII/5213/2021  
Zarządu Województwa Lubelskiego z 
dnia  
21 września 2021 r. w sprawie 
powołania Rady Społecznej w Stacji 
Ratownictwa Medycznego w Chełmie – 
SP ZOZ 

Ochrona zdrowia 

59.  XXIX/465/2021 27 września 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 
Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą 
być finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
roku 2021 

nie podlega 
publikacji 

Informacja z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Lublinie. 

Pomoc i integracja społeczna 

60.  XXX/469/2021 25 
października 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań 
Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą 
być finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 
roku 2021 

nie podlega 
publikacji 

Informacja z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Lublinie. 

Pomoc i integracja społeczna 

61.  XXXI/476/2021 29 listopada 
2021 r. 

połączenia Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z 
Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym 
Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w 
Lublinie 

publikacja 

dn. 10.12.2021 
r., poz. 5839 

Uchwałę przekazano kierownikom 
łączonych podmiotów leczniczych w 
celu jej realizacji. 

Ochrona zdrowia 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

62.  XXIII/387/2021 19 lutego 
2021 r. 

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 
uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji 
tych upraw na terenie województwa lubelskiego w 
2021 roku 

publikacja 

dn. 25.02.2021 
r., poz. 916 

Akt prawa miejscowego obowiązujący 
na terenie województwa lubelskiego, w 
uchwale Sejmiku nie została określona 
delegacja dla ZWL 

Rolnictwo i obszary wiejskie 
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63.  XXVII/450/2021 13 lipca 
2021 r. 

podziału województwa lubelskiego na obwody 
łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do 
kategorii 

publikacja 

dn. 04.08.2021 
r., poz. 3406 

Publikacja na stronie BIP i lubelskie.pl Ochrona środowiska 

64.  XXXII/506/2021 20 grudnia 
2021 r. 

określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 
uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji 
tych upraw na terenie województwa lubelskiego w 
2022 roku 

publikacja 

dn. 04.01.2022 
r., poz. 35 

Wykonanie uchwały powierzono ZWL Rolnictwo i obszary wiejskie 

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego 

65.  XXIII/389/2021 19 lutego 
2021 r. 

nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi 
Kultury w Lublinie 

publikacja 

dn. 25.02.2021 
r., poz. 918 

Uchwałę przekazano dyrektorowi 
instytucji kultury 

Edukacja, kultura, ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami 

(Kultura) 

66.  XXIII/390/2021 19 lutego 
2021 r. 

zamiaru przekształcenia Szkoły Policealnej – 
Medycznego Studium Zawodowego im. Marii 
Minczewskiej w Białej Podlaskiej poprzez 
utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych 

nie podlega 
publikacji 

Powiadomiono uczniów oraz 
Lubelskiego Kuratora Oświaty 

Edukacja, kultura, ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami  

(Edukacja) 

67.  XXIII/391/2021 19 lutego 
2021 r. 

zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej 
nr 13 przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach 

nie podlega 
publikacji 

Powiadomiono rodziców uczniów oraz 
Lubelskiego Kuratora Oświaty 

Edukacja, kultura, ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami  

(Edukacja) 

68.  XXIV/405/2021 29 marca 
2021 r. 

udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej 
Powiatowi Opolskiemu przez Województwo 
Lubelskie na zadanie własne 

nie podlega 
publikacji 

Przekazano dotację, którą powiat 
wykorzystał w 100% w 2021 r. 

Edukacja 

69.  XXIV/408/2021 29 marca 
2021 r. 

uchylenia nadania imienia Marii Minczewskiej 
Szkole Policealnej – Medycznemu Studium 
Zawodowemu w Białej Podlaskiej 

nie podlega 
publikacji 

Uchwałę przekazano do dyrektora 
szkoły 

Edukacja 

70.  XXV/421/2021 26 kwietnia 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu 
programu stypendialnego w ramach projektu 
pozakonkursowego „Lubelskie wspiera 
uzdolnionych 2020-2021” 

publikacja 

dn. 07.05.2021 
r., poz. 2106 

Przyjęcie sprawozdań końcowych od 
stypendystów; zmiana kategorii 
możliwych do poniesienia wydatków. 

Edukacja 

71.  XXV/422/2021 26 kwietnia 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu 
programu stypendialnego w ramach projektu 
pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 
2019-2021” 

publikacja 

dn. 07.05.2021 
r., poz. 2107 

Przyjęcie sprawozdań końcowych od 
stypendystów; zmiana kategorii 
możliwych do poniesienia wydatków. 

Edukacja 
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72.  XXV/423/2021 26 kwietnia 
2021 r. 

likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 
przy Szpitalu Specjalistycznym w Puławach 

nie podlega 
publikacji 

Szkoła uległa likwidacji z dniem 31 
sierpnia 2021 r. 

Edukacja, kultura, ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami  

(Edukacja) 

73.  XXVI/436/2021 31 maja 
2021 r. 

wyrażenia zgody na prowadzenie jako wspólnej 
instytucji kultury – Muzeum Badań Polarnych w 
Puławach przez Województwo Lubelskie oraz 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

nie podlega 
publikacji 

Umowa z 1 lipca 2021 r. pomiędzy 
Województwem Lubelskim oraz 
Ministrem Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu sprawie 
prowadzenia jako wspólnej – Muzeum 
Badań Polarnych w Puławach  

Edukacja, kultura, ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami  

(Kultura) 

74.  XXVII/446/2021 13 lipca 
2021 r. 

regulaminu programu stypendialnego w ramach 
projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera 
uzdolnionych 2021-2023” 

publikacja 

dn. 21.07.2021 
r., poz. 3270 

Przeprowadzenie naboru wniosków o 
przyznanie stypendium, podjęcie 
decyzji w sprawach o przyznanie 
stypendium, dokonanie wypłat 
przyznanych stypendiów 

Edukacja, kultura, ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami  

(Edukacja) 

75.  XXVII/447/2021 13 lipca 
2021 r. 

regulaminu programu stypendialnego w ramach 
projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia 
talentów 2021-2023” 

publikacja 

dn. 21.07.2021 
r., poz. 3271 

Przeprowadzenie naboru wniosków o 
przyznanie stypendium, podjęcie 
decyzji w sprawach o przyznanie 
stypendium, dokonanie wypłat 
przyznanych stypendiów 

Edukacja, kultura, ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami  

(Edukacja) 

76.  XXVII/448/2021 13 lipca 
2021 r. 

nadania imienia Szkole Policealnej – Medycznemu 
Studium Zawodowemu w Białej Podlaskiej 

nie podlega 
publikacji 

Uchwałę przekazano do dyrektora 
szkoły 

Edukacja, kultura, ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami  

(Edukacja) 

77.  XXVII/449/2021 13 lipca 
2021 r. 

kryteriów i trybu przyznawania nagród dla 
nauczycieli zatrudnionych w jednostkach 
oświatowych prowadzonych przez Samorząd 
Województwa Lubelskiego 

publikacja 

dn. 27.07.2021 
r., poz. 3333 

Uchwałę przekazano do dyrektorów 
jednostek oświatowych prowadzonych 
przez Samorząd Województwa 

Edukacja, kultura, ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami  

(Edukacja) 

78.  XXIX/463/2021 27 września 
2021 r. 

przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Ministrem 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu projektu 
Statutu Muzeum Badań Polarnych w Puławach (w 
organizacji) 

nie podlega 
publikacji 

Uchwałę przekazano Ministrowi Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

Edukacja, kultura, ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami  

(Kultura) 

79.  XXIX/464/2021 27 września 
2021 r. 

przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Ministrem 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu projektu 
Statutu Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 

nie podlega 
publikacji 

Uchwałę przekazano Ministrowi Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

Edukacja, kultura, ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami  

(Kultura) 

80.  XXIX/467/2021 27 września 
2021 r. 

zamiaru połączenia samorządowych instytucji 
kultury - Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w 
Lublinie i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz 

nie podlega 
publikacji 

W dn. 1 października 2021 r. uchwałę 
podano do publicznej wiadomości 
poprzez ogłoszenie na stronie 

Inne 
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utworzenia samorządowej instytucji kultury – 
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 

internetowej, na tablicach ogłoszeń w 
siedzibach łączonych instytucji kultury. 

(Organizacja pracy) 

81.  XXX/470/2021 25 
października 
2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania stypendiów dla 
osób zajmujących się twórczością artystyczną, 
upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami 
oraz określenia ich wysokości 

publikacja 

dn. 05.11.2021 
r., poz. 4530 

Nabór wniosków do końca stycznia 
każdego roku oraz ich rozpatrzenie 

Edukacja, kultura, ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami  

(Edukacja) 

82.  XXX/471/2021 25 
października 
2021 r. 

pomocy materialnej przyznawanej w formie 
stypendiów studentom zamieszkałym lub 
studiującym w województwie lubelskim 

publikacja 

dn. 05.11.2021 
r., poz. 4531 

Nabór wniosków na kolejną edycję 
stypendialną 

Edukacja, kultura, ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami  

(Edukacja) 

83.  XXX/472/2021 25 
października 
2021 r. 

określenia planu sieci publicznych placówek 
doskonalenia nauczycieli, bibliotek 
pedagogicznych oraz szkół i placówek 
prowadzonych przez Województwo Lubelskie 

nie podlega 
publikacji 

Województwo Lubelskie prowadzi 
szkoły określone w sieci szkół. 

Edukacja, kultura, ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami  

(Edukacja) 

84.  XXXII/507/2021 20 grudnia 
2021 r. 

wyrażenia zgody na dalsze prowadzenie jako 
wspólnej instytucji kultury – Muzeum Wsi 
Lubelskiej w Lublinie przez Województwo 
Lubelskie oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

nie podlega 
publikacji 

Umowa z 1 lutego 2022 r. pomiędzy 
Województwem Lubelskim a Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
prowadzenia jako wspólnej instytucji 
kultury Muzeum Wsi Lubelskiej w 
Lublinie 

Edukacja, kultura, ochrona 
zabytków i opieka nad zabytkami  

(Kultura) 

Kancelaria Sejmiku 

85.  XXIII/399/2021 19 lutego 
2021 r. 

zatwierdzenia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Lubelskiego na rok 2021” 

nie podlega 
publikacji 

Sejmik Województwa Lubelskiego 
zatwierdził Plan pracy Komisji 
Rewizyjnej stanowiący załącznik do 
uchwały 

Inne 

(Organizacja pracy Sejmiku i 
komisji) 

86.  XXIII/402/2021 19 lutego 
2021 r. 

rozpatrzenia skargi na Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Lublinie 

nie podlega 
publikacji 

SWL uznał skargę za bezzasadną Inne 

(Skarga -transport) 

87.  XXIII/403/2021 19 lutego 
2021 r. 

rozpatrzenia petycji dotyczącej niezwłocznego 
podjęcia działań w związku z koniecznością 
remontu drogi wojewódzkiej Nr 837 na odcinku 
Nielisz – Żółkiewka 

nie podlega 
publikacji 

SWL postanowił uwzględnić żądanie 
zawarte w petycji. Zobowiązano ZWL 
do podjęcia działań zmierzających do 
pozyskania środków  na ten cel i 
realizacji zadania w kolejnych latach 

Inne 

(Petycja -transport) 

88.  XXIV/410/2021 29 marca 
2021 r. 

wskazania kandydatów na członków Rady 
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia 

nie podlega 
publikacji 

SWL wskazał kandydatów na członków 
Rady Lubelskiego Oddziału 

Inne 
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Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia 

(Organizacja Rady Lubelskiego 
Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia) 

89.  XXIV/412/2021 29 marca 
2021 r. 

zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Sejmiku 
Województwa Lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

SWL powołał radnego Roberta 
Andrzeja Bondyrę do składu komisji 

Inne 

(Organizacja pracy Sejmiku i 
komisji) 

90.  XXIV/413/2021 29 marca 
2021 r. 

zmiany w składzie Komisji Infrastruktury, Inwestycji 
i Gospodarki Sejmiku Województwa Lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

SWL powołał radnego Roberta 
Andrzeja Bondyrę do składu komisji 

Inne 

(Organizacja pracy Sejmiku i 
komisji) 

91.  XXIV/414/2021 29 marca 
2021 r. 

zmiany w składzie Komisji Edukacji, Kultury i 
Sportu Sejmiku Województwa Lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

SWL powołał radnego Roberta 
Andrzeja Bondyrę do składu komisji 

Inne 

(Organizacja pracy Sejmiku i 
komisji) 

92.  XXIV/415/2021 29 marca 
2021 r. 

wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, 
Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

SWL wybrał radnego Ryszarda 
Majkowskiego na przewodniczącego 
komisji 

Inne 

(Organizacja pracy Sejmiku i 
komisji) 

93.  XXIV/418/2021 29 marca 
2021 r. 

rozpatrzenia skargi na Lubelską Agencję 
Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

nie podlega 
publikacji 

SWL uznał skargę za bezzasadną Inne 

(Skarga) 

94.  XXVI/437/2021 31 maja 
2021 r. 

rozpatrzenia skargi na Lubelską Agencję 
Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie 

nie podlega 
publikacji 

SWL uznał skargę za bezzasadną Inne 

(Skarga) 

95.  XXVI/438/2021 31 maja 
2021 r. 

rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Lublinie 

nie podlega 
publikacji 

SWL uznała skargę za bezzasadną Inne 

(Skarga) 

96.  XXVII/439/2021 13 lipca 
2021 r. 

udzielenia Zarządowi Województwa Lubelskiego 
wotum zaufania 

nie podlega 
publikacji 

SWL po rozpatrzeniu „Raportu o stanie 
Województwa Lubelskiego za 2020 
roku” udzielił ZWL wotum zaufania 

Inne 

(Organizacja pracy Sejmiku) 

97.  XXVII/440/2021 13 lipca 
2021 r. 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Województwa Lubelskiego za 2020 rok wraz ze 
sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu 
Województwa Lubelskiego za 2020 rok 

nie podlega 
publikacji 

SWL zatwierdził sprawozdanie 
finansowe Województwa Lubelskiego 
za 2020 r. 

Inne 

(Organizacja pracy Sejmiku) 
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98.  XXVII/441/2021 13 lipca 
2021 r. 

udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa 
Lubelskiego z tytułu wykonania budżetu 
Województwa Lubelskiego za 2020 rok 

nie podlega 
publikacji 

SWL udzielił absolutorium ZWL z tytułu 
wykonania budżetu Województwa 
Lubelskiego za rok 2020 

Inne 

(Organizacja pracy Sejmiku) 

99.  XXVII/456/2021 13 lipca 
2021 r. 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym nie podlega 
publikacji 

SWL postanowił uwzględnić żądanie 
zawarte w petycji w sprawie wydania 
tekstów jednolitych uchwał SWL 

Inne 

(Petycja) 

100.  XXIX/466/2021 27 września 
2021 r. 

wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa 
Lubelskiego do składu Rady Społecznej Doradztwa 
Rolniczego działającej przy Lubelskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Końskowoli  

nie podlega 
publikacji 

SWL wskazał radnego Tomasza Solisa 
jako swojego przedstawiciela do składu 
Rady Społecznej działającej przy 
LODR w Końskowoli 

Inne  

(Organizacja Rady Społecznej 
działającej przy LODR w 
Końskowoli) 

101.  XXIX/468/2021 27 września 
2021 r. 

rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości 
Stojeszyn Drugi 

nie podlega 
publikacji 

SWL postanawia uwzględnić żądanie 
zawarte w petycji dotyczącej poprawy 
bezpieczeństwa na drodze 
wojewódzkiej Nr 857 Modliborzyce-
Zaklików w miejscowości Stojeszyn 
Drugi 

Inne 

(Petycja - transport) 

102.  XXXI/482/2021 29 listopada 
2021 r. 

ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet 
przysługujących radnym województwa lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

SWL ustalił wysokość zryczałtowanej 
miesięcznej diety przysługującej 
radnym województwa lubelskiego oraz 
zasady jej wypłacania w związku z 
wejściem w życie ustawy z dn. 17.09 
2021 r. o zmianie ustawy o 
wynagrodzeniu osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe 
oraz niektórych innych ustaw 

Inne 

(Organizacja pracy Sejmiku i 
komisji) 

103.  XXXII/508/2021 20 grudnia 
2021 r. 

rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy chodnika w 
miejscowości Celejów przy drodze wojewódzkiej Nr 
830 

nie podlega 
publikacji 

SWL postanowił uwzględnić żądanie 
zawarte w petycji dotyczącej budowy 
chodnika w miejscowości Celejów przy 
drodze wojewódzkiej Nr 830  

Inne 

(Petycja - transport) 

104.  XXXII/509/2021 20 grudnia 
2021 r. 

rozpatrzenia petycji mieszkańców Parchatki  nie podlega 
publikacji 

SWL postanowił uwzględnić żądanie 
zawarte w petycji dotyczącej 
kontynuacji budowy kolejnego odcinaka 
chodnika o długości 810 mb do 
skrzyżowania drogi na Zbędowice w 
stronę Kazimierza Dolnego 

Inne 

(Petycja - transport) 

Departament Finansów 
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105.  XXIII/400/2021 19 lutego 
2021 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

106.  XXIII/401/2021 19 lutego 
2021 r. 

zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok publikacja 

dn. 25.02.2021 
r., poz. 919 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

107.  XXIV/416/2021 29 marca 
2021 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

108.  XXIV/417/2021 29 marca 
2021 r. 

zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok publikacja 

dn. 07.04.2021 
r., poz. 1682 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

109.  XXV/424/2021 26 kwietnia 
2021 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

110.  XXV/425/2021 26 kwietnia 
2021 r. 

zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok publikacja 

dn. 07.05.2021 
r., poz. 2108 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

111.  XXVI/433/2021 31 maja 
2021 r. 

niedochodzenia rekompensaty za koszty 
odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych 

publikacja 

dn. 10.06.2021 
r., poz. 2555 

Udostępnienie informacji kontrahentom 
oraz podległym jednostkom 
realizującym zadania określone w nn. 
uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa – realizacji 
dochodów województwa 

112.  XXVI/434/2021 31 maja 
2021 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

113.  XXVI/435/2021 31 maja 
2021 r. 

zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok publikacja 

dn. 10.06.2021 
r., poz. 2556 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 
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114.  XXVII/454/2021 13 lipca 
2021 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

115.  XXVII/455/2021 13 lipca 
2021 r. 

zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok publikacja 

dn. 28.07.2021 
r., poz. 3335 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

116.  XXIX/457/2021 27 września 
2021 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

117.  XXIX/458/2021 27 września 
2021 r. 

zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok publikacja 

dn. 05.10.2021 
r., poz. 4047 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

118.  XXIX/459/2021 27 września 
2021 r. 

wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia 
badania rocznego sprawozdania finansowego 
Województwa Lubelskiego za lata 2021 i 2022 

nie podlega 
publikacji 

Wykonanie badania rocznego 
sprawozdania finansowego 
Województwa Lubelskiego za lata 2021 
i 2022 – umowa z wykonawcą 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

119.  XXX/473/2021 25 
października 
2021 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

120.  XXX/474/2021 25 
października 
2021 r. 

zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok publikacja 

dn. 22.11.2021 
r., poz. 4878 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

121.  XXXI/483/2021 29 listopada 
2021 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

122.  XXXI/484/2021 29 listopada 
2021 r. 

zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok publikacja 

dn. 10.12.2021 
r., poz. 5841 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 



Załącznik nr 1 

Strona 16/17 

123.  XXXII/485/2021 20 grudnia 
2021 r. 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

124.  XXXII/486/2021 20 grudnia 
2021 r. 

uchwały budżetowej na 2022 rok publikacja 

dn. 05.01.2022 
r., poz. 75 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

125.  XXXII/510/2021 20 grudnia 
2021 r. 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Lubelskiego 

nie podlega 
publikacji 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

126.  XXXII/511/2021 20 grudnia 
2021 r. 

zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok publikacja 

dn. 11.01.2022 
r., poz. 185 

Udostępnienie informacji 
departamentom UMWL oraz podległym 
jednostkom realizującym zadania 
określone w nn. uchwale. 

Inne – dotyczące budżetu 
województwa i wieloletniej 
prognozy finansowej 

Departament Strategii i Rozwoju 

127.  XXIV/406/2021 29 marca 
2021 r. 

przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa 
Lubelskiego do 2030 roku 

nie podlega 
publikacji 

Przyjęcie do realizacji na podstawie 
Uchwały nr CCCXXX/5788/2022 
Zarządu Województwa Lubelskiego z 
dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie 
przyjęcia Systemu wdrażania Strategii 
Rozwoju Województwa Lubelskiego do 
2030 roku 

Kreowanie i realizacji polityk 
rozwoju 

Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości 

128.  XXIV/407/2021 29 marca 
2021 r. 

przyjęcia dokumentu pn.: Regionalna Strategia 
Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku 

nie podlega 
publikacji 

Przyjęcie do realizacji Kreowanie i realizacji polityk 
rozwoju 

Biuro Bezpieczeństwa 

129.  XXVII/452/2021 13 lipca 
2021 r. 

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

nie podlega 
publikacji 

ZWL przyjął do realizacji delegując jej 
wykonanie Lubelskiemu Centrum 
Innowacji i Technologii 

Inne 

(nadzór nad Lubelskim Centrum 
Innowacji i Technologii z zakresu 
zapewnienia wspólnej obsługi 
teleinformatycznej i eksperckiej 
jednostkom obsługiwanym oraz 
realizacji zadań Województwa 
Lubelskiego jako operatora 
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infrastruktury regionalnej sieci 
szerokopasmowej) 

Departament Promocji, Sportu i Turystyki 

130.  XXXI/479/2021 29 listopada 
2021 r. 

„Programu współpracy Samorządu Województwa 
Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2022 rok” 

publikacja 

dn.10.12.2021 r., 
poz. 5840 

Przyjęcie do realizacji  Pomoc i integracja społeczna 

Departament Organizacyjno-Prawny 

131.  XXXI/481/2021 29 listopada 
2021 r. 

ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa 
Lubelskiego - Pana Jarosława Stawiarskiego 

nie podlega 
publikacji 

Przyjęcie do realizacji Inne – dotyczące organizacji pracy 
urzędu 
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