
 

 

ZARZĄDZENIE NR 21/17 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Urzędowi 

Wojewódzkiemu w Rzeszowie 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525 i 1960 oraz z 2016 r. poz. 2260) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, stanowiącym załącznik 

do zarządzenia nr 101/13 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu 

Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie (Dz. Urz. Woj. Podkarp. poz. 2905
1) 

wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);”, 

b) po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) organu obowiązanego zapewnić gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 

w województwie w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.”; 

2) w § 4 w ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) wykonywania uprawnień Skarbu Państwa wobec mienia innego niż środki finansowe do czasu 

rozstrzygnięcia o sposobie zagospodarowania mienia państwowego;”; 

3) w § 13 uchyla się pkt 4; 

4) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15. Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury należy w szczególności realizacja zadań Wojewody 

objętych działami administracji rządowej: 

1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo – z zastrzeżeniem 

§ 16 pkt 1 i § 23 pkt 1; 

2) rozwój regionalny; 

3) gospodarka; 

4) transport.”; 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2014 r. poz. 1439, z 2015 r. 

poz. 2689 oraz z 2016 r. poz. 4342. 
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5) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości należy w szczególności realizacja zadań 

Wojewody objętych działami administracji rządowej: 

1)  budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, w zakresie 

gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa; 

2)  administracja publiczna, w zakresie komunalizacji mienia Skarbu Państwa oraz rekompensaty 

za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)  rozwój wsi, w zakresie rewindykacji nieruchomości rolnych.”; 

6) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej należy w szczególności realizacja zadań 

Wojewody objętych działami administracji rządowej: 

1) rodzina; 

2) zabezpieczenie społeczne; 

3) zdrowie – z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt 3; 

4) praca – z zastrzeżeniem § 17 pkt 3; 

5) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 

6) energia, w zakresie spraw związanych z przekazywaniem gminom dotacji na wypłatę 

zryczałtowanych dodatków energetycznych.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

                            ZATWIERDZAM 

 

 

 

                          Mariusz Błaszczak 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
2) 

   

 

 

  

 

WOJEWODA PODKARPACKI 
 

Ewa Leniart 

 

                                                      
2) 

Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło w dniu 1 grudnia 2015 r. upoważniła na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 

8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 z późn.zm.), w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 

23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525 i 1960), Pana 

Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do zatwierdzania statutów oraz zmian statutów 

urzędów wojewódzkich. 
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