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I. WSTĘP 

1.1. Istota i podstawy prawne raportu o stanie województwa  

Zmianą w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa wprowadzono obowiązek 

przedstawienia dorocznego raportu o stanie województwa. Art. 34a. ust. 1. ww. ustawy precyzuje, że 

zarząd województwa do 31 maja przedstawia raport sejmikowi województwa za rok poprzedni. Sejmik 

województwa rozpatruje raport i przeprowadza nad nim debatę, a następnie przeprowadza głosowanie 

nad udzieleniem zarządowi wotum zaufania. 

Rozpatrzenie raportu o stanie województwa stanowi uprawnienie kontrolne przyznane radnym 

województwa, które zostało przez ustawodawcę jednoznacznie powiązane z instytucją absolutorium – 

sejmik rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium.  

1.2. Zakres raportu i jego przygotowanie 

Ogólny zakres raportu określony w art. 34a. ust. 2  ww. ustawy obejmuje podsumowanie działalności 

zarządu województwa w roku poprzednim, w szczególności  realizację  polityk,  programów  i strategii,  

uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego. 

Sejmik Województwa Lubuskiego, korzystając ze swoich uprawnień (34a. 1.)określił szczegółowo sposób 

przygotowania i zakres merytoryczny raportu (UCHWAŁA NR XV/233/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

LUBUSKIEGO z dnia 9 marca 2020 roku). Raport powstał w ramach prac Lubuskiego Regionalnego 

Obserwatorium Terytorialnego w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego (UMWL). Dokument opracowywany został w oparciu o dostępne dane (tam, 

gdzie to możliwe według stanu na koniec roku sprawozdawczego) w ramach statystyki publicznej, analizy 

i raporty UMWL, informacje uzyskane od departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (UMWL), wojewódzkich samorządowych jednostek 

organizacyjnych (WSJO) i innych instytucji publicznych.  

Analizie poddane zostały przede wszystkim dokumenty programowe przyjęte przez Zarząd Województwa 

Lubuskiego i Sejmik Województwa Lubuskiego oraz uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego. 

1.3. Partycypacja mieszkańców 

Art. 34a. ust. 6. ustawy o samorządzie województwa określa, że w debacie nad raportem  

o stanie województwa mogą zabierać głos mieszkańcy województwa, przy czym aby jednak zaszła taka 

możliwość, muszą zostać spełnione określone przesłanki oraz musi zostać zastosowana, uregulowana 

przepisami procedura, przedstawiona w ust. 7 ustawy: mieszkaniec, który chciałby zabrać głos podczas 

debaty, musi złożyć do przewodniczącego sejmiku (najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który 

zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie województwa) pisemne 

zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 500 osób (w województwach powyżej 2 mln mieszkańców - 

co najmniej 1000 osób). Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że 

sejmik postanowi o zwiększeniu tej liczby. 
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II. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA - 

diagnoza 

Aby zarysować szerszy kontekst działań i decyzji podejmowanych przez Zarząd Województwa 

Lubuskiego, w poniższym rozdziale przedstawiono ogólną sytuację społeczno-gospodarczą 

województwa na podstawie danych statystycznych w szczególności pochodzących z zasobów statystyki 

publicznej. Przy czym należy zaznaczyć, iż ze względu na harmonogram publikacji danych Głównego 

Urzędu Statystycznego wiele informacji za rok 2019 nie było jeszcze dostępnych w trakcie 

opracowywania Raportu. Wobec powyższego przyjęto zasadę posługiwania się najbardziej aktualnymi 

danymi. Dla zobrazowania zachodzących trendów i tendencji, analizę wykonano w cztero- lub trzyletnim 

szeregu czasowym, sięgając do roku 2016. 

2.1 Sfera społeczna 

Demografia 

Liczba ludności województwa w połowie 2019 r. wynosiła 1 013 031 osób i w porównaniu do 2018 r. ubyło 

ponad 1,5 tys. mieszkańców. Zmniejszenie to było spowodowane przede wszystkim odpływem 

migracyjnym ludności i niskim przyrostem naturalnym. W połowie 2019 r. 62,0% Lubuszan mieszkało 

w południowej części województwa lubuskiego. W podregionie zielonogórskim liczba ludności sięgała 

628,4 tys. osób. Ludność podregionu gorzowskiego liczyła 384,6 tys. osób. Z ogółu ludności województwa 

lubuskiego w połowie 2018 r. 64,84% mieszkało w miastach. 

Tabela 1. Statystyki demograficzne 

wskaźnik 2016 2017 2018 2019 

liczba ludności 1 017 376 os. 1 016 832 os. 1 014 548 1 013 031* 

ludność w miastach 64,91% 64,88% 64,95% 64,84%* 

ludność w 
podregionach 

gorzowski 385 970 os. 386 102 os. 385 258 os. 384 623 os.* 

zielonogórski 631 406 os. 630 730 os. 629 290 os. 628 408 os.* 

ludność wg 
ekonomicznych 
grup wieku 

przedprodukcyjny 18,1% 18,1% 18,1% b.d. 

produkcyjny 62,4% 61,6% 61,0% b.d. 

poprodukcyjny 19,5% 20,3% 21,0% b.d. 

wskaźnik obciążenia demograficznego1 31,3 32,8 34,4 b.d. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych data dostępu 10.04.2020 r; *stan na 30.VI.2019 r. 

Analiza zmian struktury populacji wskazuje na postępujący proces starzenia się społeczeństwa, 

wyrażający się m.in. rosnącym udziałem ludności w wieku nieprodukcyjnym w populacji ogółem, przy 

spadku udziału ludności w wieku produkcyjnym. 

W końcu 2018 r. liczba ludności w wieku produkcyjnym w województwie lubuskim wyniosła 646,6 tys. 

osób, w wieku przedprodukcyjnym 155,3 tys., a liczba ludności w wieku poprodukcyjnym blisko 212,6 tys. 

osób. W rezultacie udział ludności w wieku produkcyjnym, w ogóle ludności województwa lubuskiego 

zmniejszył się z 61,6% w 2017 r. do 61,0% w końcu 2018 r., przy jednoczesnym wzroście udziału ludności 

w wieku poprodukcyjnym do  21,0%. Rezultaty te są zbliżone do wyników notowanych w pozostałych 

regionach kraju. Konsekwencją zachodzących zmian w strukturze ludności jest pogarszająca się relacja 

liczby ludności w wieku poprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym, którą odzwierciedla 

wskaźnik obciążenia demograficznego. W 2018 r. w województwie lubuskim na 100 osób w wieku 

                                                           
1 Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. 
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produkcyjnym przypadały 34,4 osoby w wieku poprodukcyjnym. Największą liczbę ludności w wieku 

poprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym notowano w miastach na prawach 

powiatu: Gorzów Wielkopolski (40,3), Zielona Góra (39,1)  oraz w powiecie nowosolskim (36,4). Z kolei 

najmniejsze obciążenie ludności w wieku produkcyjnym występowało w powiecie gorzowskim, w których 

wskaźnik obciążenia demograficznego nie przekracza 30. 

Usługi publiczne i polityka społeczna 

Dane z zakresu jakości życia wskazują na stopniową poprawę sytuacji materialnej gospodarstw 

domowych w województwie. Członkowie gospodarstw domowych osiągali coraz wyższe dochody 

i dysponowali wyższymi kwotami do wydania. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na osobę 

w gospodarstwie domowym w 2018 r. wyniósł 1 664,89 zł -  nieco mniej niż średnia w kraju (1 693,46 zł). 

Przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w województwie lubuskim 

w 2018 r. wyniosły 1 143,84zł (w kraju 1 186,86 zł). Z roku na rok poprawiała się również subiektywna 

ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych. Jako złą oceniło ją w 2018 r. zaledwie 1,7% 

ankietowanych, natomiast jako raczej dobrą i bardzo dobrą określiło łącznie aż 47,7%.  

Tabela 2. Statystyki społeczne 

wskaźnik 2016 2017 2018   2019 

wskaźnik zagrożenia 
ubóstwem relatywnym 

9,0% 12,8% 14,4% b.d. 

przeciętny miesięczny 
dochód do dyspozycji na 
osobę 

1 498,52 zł 1 591,21 zł 1664,89 b.d. 

przeciętne miesięczne 
wydatki na osobę 

1 161,65 zł 1 131,36 zł 1 143,84 zł b.d. 

subiektywna 
ocena 
sytuacji 
materialnej 

bardzo 
dobra 

15,0% 14,9% 25,2% b.d. 

raczej 
dobra 

19,2% 24,4% 22,5% b.d. 

przeciętna 49,6% 48,5% 44,6% b.d. 

raczej zła 11,4% 9,5% 6,1% b.d. 

zła 4,8% 2,6% 1,7% b.d. 

zgony niemowląt na 1000 
urodzeń żywych 

5,9 4,7 4,2 b.d. 

przeciętne 
trwanie 
życia 

kobiety 81,38 81,2 80,9 b.d. 

mężczyźni 72,97 73,4 73,0 b.d. 

odsetek dzieci w wieku 3-
5 lat objętych 
wychowaniem 
przedszkolnym 

78,7% 82,1% 85,1% b.d. 

zdawalność egzaminów 
maturalnych 

82% 79,8% 79,7% b.d. 

liczba studentów 14 984 14 093 14 037* 13 629** 

Źródło: Bank Danych Lokalnych data dostępu 15.04.2020 r., *dane zebrane od uczelni nie obejmujące statystyk Łużyckiej 

Szkoły Wyższej im. J. B. Solfy z siedzibą w Żarach oraz Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, **dane 

zebrane od uczelni. 

Pomimo dobrej sytuacji ekonomicznej części mieszkańców regionu zwiększył się zasięg ubóstwa 

ekonomicznego2 wśród gospodarstw domowych - poniżej relatywnej granicy ubóstwa żyło 14,4% osób 

                                                           
2 Wg GUS jest to stały brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb jednostki, w szczególności 

w zakresie jedzenia, schronienia, ubrania, transportu oraz podstawowych potrzeb kulturalnych i społecznych. Wyróżnia się 



8 
 

(2018 r.), a to o 1,6 p. proc. więcej niż w roku poprzednim. Dla porównania w kraju wskaźnik ten 

ukształtował się na poziomie 14,2% (w 2017 r. było to 13,4%). Tendencja wzrostowa zauważalna jest od 

2016 r. 

Jednym z istotnych wymiarów charakteryzujących jakość życia mieszkańców regionów jest odsetek 

zgonów niemowląt na 1 000 ludności. Jest to jednocześnie jedna z miar oceny stanu zdrowia populacji 

określająca zaangażowanie i możliwości dostarczenia niezbędnych usług i świadczeń w celu ochrony 

każdej przyszłej matki, każdego porodu i każdego noworodka w pierwszych dniach i tygodniach życia. 

Wartość współczynnika zgonów niemowląt w województwie lubuskim nieznacznie spadł w ciągu ostatnich 

3 lat, osiągając w 2018 r. poziom 4,2. Dla porównania w Polsce wartość współczynnika w tym okresie 

utrzymywała się niemal na stałym poziomie oscylując między wartościami 3,8-4,0. O stanie infrastruktury 

społecznej w regionie świadczy także dostępność w zakresie opieki zdrowotnej. Lubuskie szpitale (27 

szpitali ogólnych i 3 psychiatryczne) w 2019 r. dysponowały liczbą 5 457 łóżek (4 137 łóżek w szpitalach 

ogólnych i 1320 łóżek w szpitalach psychiatrycznych). W przeliczeniu na 10 tys. ludności w województwie 

lubuskim przypadały w szpitalach ogólnych 42 łóżka, co dało wartość o 5 łóżek mniejszą niż wynosi 

średnia dla Polski. 

Zgodnie ze współczesnymi koncepcjami rozwoju regionalnego do istotnych czynników rozwoju 

społeczno-gospodarczego zalicza się wykształcenie i dostępność edukacyjną od najniższego poziomu. 

Wskaźniki obrazujące wychowanie przedszkolne w województwie charakteryzuje tendencja wzrostowa – 

mimo spadku liczby jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne, wzrósł odsetek dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym. W 2018 r. w województwie lubuskim wychowanie przedszkolne prowadziło 

499 placówek (o 12 mniej w porównaniu do 2016 r.), w tym 294 przedszkola. Wychowaniem 

przedszkolnym objętych zostało w 2018 r. 24,8 tys. dzieci w wieku 3-5 lat, tj. ponad 85%. Zdawalność 

egzaminów maturalnych w województwie utrzymuje się na wysokim poziomie, sięgając blisko 80%. Od 

2006 roku można mówić w województwie lubuskim o systematycznym spadku liczby studentów. 

Tendencja ta obserwowana jest również w skali kraju, co jest konsekwencją przede wszystkim zmian 

demograficznych. Jednakże w ostatnich kilku latach sytuacja się stabilizuje. W 2019 r. funkcjonowało 

w Lubuskiem 7 uczelni wyższych, na których studiowało blisko 14 tys. studentów. Porównując dane 

województwa lubuskiego do innych województw i średniej dla Polski, w województwie lubuskim w 2018 

r. było najmniej studentów w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców i nastąpił największy spadek ich liczby 

w latach 2006-2018 r. z 361 do 1313. 

 

 

 

 

                                                           
kilka kategorii ubóstwa ekonomicznego m.in. skrajne, relatywne, ustawowe. Relatywna granica ubóstwa - 50% średnich 
wydatków (ekwiwalentnych) gospodarstw domowych. 
3 Por. Plan działań na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim na rok 2020 (Uchwała nr 100/1356/20 

Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r.).  
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2.2 Gospodarka 

W 2019 r. obserwowano poprawę sytuacji w podstawowych obszarach gospodarki województwa 

w stosunku do notowanej przed rokiem. Corocznie widoczna była zwiększająca się liczba podmiotów 

wpisanych do rejestru REGON. W 2019 roku było ich 117 172. W porównaniu do 2018 r. liczba nowo 

zarejestrowanych podmiotów utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie.  

Przemysł i budownictwo 

W przetwórstwie przemysłowym, tj. w sekcji o największym udziale w produkcji sprzedanej przemysłu, 

sprzedaż wzrosła w skali roku o 5,4%. Spośród pozostałych sekcji przemysłowych wzrost produkcji 

sprzedanej zanotowano również m.in. w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; 

rekultywacji (o 13,2%). 

W strukturze produkcji budowlano-montażowej według klasyfikacji obiektów budowlanych w 2019 r., 

w porównaniu z poprzednim rokiem, wzrósł udział m.in. dróg szynowych, budynków mieszkalnych 

(rurociągów sieci rozdzielczej i linii kablowych rozdzielczych i budynków handlowo-usługowych 

Zmniejszył się natomiast udział m.in. ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze 

edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej autostrad, 

dróg ekspresowych, ulic i dróg pozostałych budynków przemysłowych i magazynowych, rurociągów i linii 

telekomunikacyjnych oraz linii elektroenergetycznych przesyłowych. 

W 2019 r. przekazano do użytkowania 4173 mieszkania, tj. o 2,0% mniej niż w 2018 r. (kiedy odnotowano 

wzrost o 6,4% w skali roku). Liczba mieszkań oddanych do użytkowania zmniejszyła się w budownictwie 

przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem (o 6,7% do 2258), natomiast zwiększyła się w budownictwie 

indywidualnym (o 9,8% do 1810). W ujęciu rocznym spadek liczby mieszkań odnotowano w budownictwie 

spółdzielczym, komunalnym i zakładowym. A w budownictwie społecznym czynszowym, podobnie jak 

przed rokiem, nie było nowych mieszkań. 

Tabela 3. Statystyki gospodarcze i infrastrukturalne 

wskaźnik 2016 2017 2018 2019 

PKB per capita 
(Polska=100) 

84,0 82,7 82,3** b.d. 

PKB na 1 mieszkańca 40 610 zł 42 793 45 317** b.d. 

dynamika PKB na 1 
mieszkańca (rok 
poprzedni=100) 

104,0 105,3 106,0 b.d. 

wartość produkcji 
sprzedanej przemysłu 

32 881mln zł 35 094,7 mln zł 37 871,5  mln zł *39 082,8 mln zł 

wartość produkcji 
budowlano-montażowej 

1 076,3 mln zł 1 113,2 mln zł 1361,5 mln zł *1 201,0 mln zł 

sprzedaż detaliczna  7 005,8 mln zł 8 007,3 mln zł 9 122,5 mln zł *10 016,5 mln zł 

wartość dodana brutto na 
1 pracującego 

109 645 zł 112 299 zł b.d. b.d. 

mieszkania oddane do 
użytku 

3 583 4 000 4 256 4 193 

podmioty gospodarki 
narodowej wpisane do 
rejestru REGON (ogółem) 

111 756 112 910 113 277 117 172 

podmioty nowo 
zarejestrowane - ogółem 

9 341 9 623 10 470 10 457 

Źródło: Bank Danych Lokalnych data dostępu 15.04.2020 r., *Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 

lubuskiego Grudzień 2019 r., Urząd Statystyczny w Zielonej Górze; **Wstępne szacunki produktu krajowego brutto. 
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Rolnictwo 

W rolnictwie lubuskim obserwowaną tendencją jest zmniejszająca się liczba gospodarstw rolnych  

i jednoczesny wzrost średniej ich powierzchni. Liczba gospodarstw rolnych powyżej 1 ha wyniosła blisko 

20 tys. a przeciętna powierzchnia gospodarstwa indywidualnego to 17,7 ha4. Według danych GUS liczba 

pracujących w sekcji Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo w roku 2018 to ok. 37,3 tys. (blisko 500 

osób mniej niż rok wcześniej). Odsetek pracujących w rolnictwie w województwie wyniósł 10,4%.   

Natomiast wśród specjalizacji regionalnych związanych z rolnictwem należy wskazać hodowlę drobiu, 

głównie indyka, gdzie Lubuskie od kilku lat znajduje się wśród najpoważniejszych krajowych producentów. 

W 2018 r. liczba indyków wyniosła ponad 1,56 mln sztuk (w 2017 r. ponad 1,25 mln sztuk), sytuując 

województwo na czwartym miejscu w kraju. Ogólna liczba sztuk drobiu w 2018 r. wyniosła ponad 5,6 mln 

(wobec nieco ponad 6 mln w 2017 r.).   

W jednym z najmniejszych obszarowo województw, jakim jest województwo lubuskie, na uwagę zwraca 

duża liczba gospodarstw ekologicznych. W 2018 r. ich liczba wyniosła 877 (7. miejsce w kraju),  

a zajmowały one 37,2 tys. ha powierzchni użytków rolnych (5. miejsce w kraju).  

Turystyka 

W lipcu 2018 r. funkcjonowało w regionie 300 turystycznych obiektów noclegowych, oferujących ponad 

18,5 tys. miejsc noclegowych. Liczba turystów i stopień wykorzystania miejsc noclegowych najwyższy był 

w sierpniu 2018 r., kiedy odnotowano prawie 91 tys. turystów (dla porównania w sierpniu 2017 r. było ich 

88 tys.), w tym około 22 tys. turystów zagranicznych (około 19 tys. w 2017 r.). Stopień wykorzystania 

miejsc noclegowych w tym miesiącu wyniósł blisko 41,7% (w 2017 r. 37,7%). Porównując dane z roku 

2017 i 2018 zauważalny jest wzrost liczby turystów. 

Tabela 4. Statystyki turystyczne 

wskaźnik 2016 2017 2018 2019 

udzielone noclegi ogółem I-XII 1 387 945 1 361 214 1 429 521 b.d. 

turyści (korzystający) ogółem I-XII 641 323 661 590 687 751 b.d. 

udzielone noclegi turystom 
zagranicznym (nierezydentom) I-XII 

300 484 331 764 327 190 
b.d. 

stopień wykorzystania turystycznych 
obiektów noclegowych - ogółem 

28,8% 28,8% 29,8% 
b.d. 

Źródło: Bank Danych Lokalnych data dostępu 16.04.2020 r. 

Rynek pracy i wynagrodzenia 

W końcu grudnia 2019 r. w urzędach pracy liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 18,5 tys., tj. 

o 3,7 tys. (o 16,7%) mniej niż w końcu grudnia 2018 r. Kobiety stanowiły 58,9% ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych, a ich udział w strukturze zmniejszył się w skali roku o 0,2 p. proc. W porównaniu do 2017 r. 

stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie spadła z 5,8% do 4,9%. 

 

 

 

 

                                                           
4 Bank Danych Lokalnych, data dostępu 16.04.2020 r., dane dotyczą 2016 r. (najbliższy powszechny spis rolny planowany 

jest na jesień 2020 r.). 
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Tabela 5. Statystyki ekonomiczne 

wskaźnik 2016 2017 2018 2019 

bezrobotni 
zarejestrowani* 

32 367 os. 24 605 os. 22 201 os. 18 498 os. 

stopa bezrobocia 
rejestrowanego 

8,6% 6,5% 5,8% 4,9% 

oferty pracy zgłoszone 
w ciągu miesiąca* 

3 114 3 009 3 176 2211 

przeciętne zatrudnienie 
w sektorze 
przedsiębiorstw 

120 tys. 125,4 tys. 130,1 tys. 132,9 tys. 

przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w 
sektorze 
przedsiębiorstw (dane 
krótkookresowe) 

3 657,36 zł 3 900,90 zł 4 221,48 zł 4 457,86 

Źródło: Bank Danych Lokalnych data dostępu 16.04.2020 r; * stan na 31.XII danego roku. 

Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego 

Źródło: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego Grudzień 2019 r., Urząd Statystyczny 

w Zielonej Górze. 

W województwie lubuskim spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia rejestrowanego w 2019 r. był 

większy niż w kraju (kolejny rok z rzędu). 

Najmniejszą stopę bezrobocia rejestrowanego w 2019 r. zanotowano w Gorzowie Wlkp. (2,2%, wobec 
2,6% przed rokiem), a także w powiecie słubickim i Zielonej Górze (po 2,4%, wobec odpowiednio o 2,5% 
i 3,4% przed rokiem). Najwyższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w powiatach: strzelecko-
drezdeneckim (9,8%, wobec 10,9%), międzyrzeckim (9,4%, wobec 12,2%) i żagańskim (8,6%, wobec 
9,3%). We wszystkich powiatach stopa bezrobocia rejestrowanego zmniejszyła się w porównaniu 
z końcem 2018 r. Najgłębszy jej spadek zanotowano w powiatach: międzyrzeckim (o 2,8 p. proc.), 
nowosolskim (o 2,4 p. proc.) i krośnieńskim (o 1,5 p. proc.). 
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Ryc. 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego wg powiatów w 2019 r. (stan na koniec XII) 

 
Źródło: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego Grudzień 2019 r., Urząd Statystyczny 

w Zielonej Górze 

W grudniu 2019 r. do urzędów pracy wpłynęło 2,2 tys. ofert zatrudnienia, tj. mniej o 30,4% niż 
w analogicznym okresie poprzedniego roku. W końcu omawianego okresu na 1 ofertę pracy przypadało 
11 bezrobotnych (wobec 9 w grudniu 2018 r.). 
 
W 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 132,9 tys. osób i wzrosło w skali 
roku o 2,2% (w 2018 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia w przedsiębiorstwach wyniósł 3,7%). Wzrost 
przeciętnego zatrudnienia obserwowano m.in. w przedsiębiorstwach z sekcji: działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna (o 30,4%), transport i gospodarka magazynowa (o 9,0%), budownictwo (o 6,9%), 
zakwaterowanie i gastronomia (o 5,1%). Spadek przeciętnego zatrudnienia zanotowano m.in. 
w administracji i działalności wspierającej (o 4,4%) oraz w obsłudze rynku nieruchomości (o 3,6%). 
 

Wykres 2. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 

Źródło: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego Grudzień 2019 r., Urząd Statystyczny 

w Zielonej Górze. 
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W 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4457,86 zł 
i było o 5,6% wyższe niż w poprzednim roku. Wzrost wynagrodzeń zanotowano m.in. w: działalności 
profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 17,0%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 13,3%), 
administrowaniu i działalności wspierającej (o 8,7%), budownictwie (6,8%), handlu; naprawie pojazdów 
samochodowych (o 6,4%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 6,0%), 
przetwórstwie przemysłowym (o 5,9%), obsłudze rynku nieruchomości (o 5,8%), informacji i komunikacji 
(o 2,0%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 1,5%). Spadek przeciętnego wynagrodzenia 
w skali roku zaobserwowano m.in. w sekcji transport i gospodarka magazynowa (o 1,0%). 
 
Sprzedaż detaliczna i ceny 

W 2019 r. sprzedaż detaliczna była o 9,8% wyższa niż przed rokiem (wobec wzrostu w 2018 r. o 13,6%). 
Spośród znaczących w strukturze sprzedaży grup, wysoki wzrost sprzedaży notowano w jednostkach 
zajmujących się sprzedażą tekstyliów, odzieży, obuwia (o 44,1%) oraz handlujących pojazdami 
samochodowymi, motocyklami, częściami (o 20,7%). Spadek sprzedaży w skali roku notowano m.in. 
w dziale prasa, książki. 
W grudniu 2019 r. ceny detaliczne większości wybranych artykułów żywnościowych były wyższe od 
notowanych w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Wzrosły ceny żywności: mąka pszenna o 12%, 
chleb o 4%, mięso wieprzowe o 20,7%, drób o 7,6%, ser o 6,1%, mleko o 4,7%, ziemniaki o 65,5%, jabłka 
o 48,7%. 
 
Ceny większości wybranych artykułów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. 
również wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku. Wzrosły opłaty związane 
z użytkowaniem mieszkania. Wyższe były opłaty za wywóz śmieci niesegregowanych (o 25,3%) 
i segregowanych (o 24,8%). Więcej płacono za podgrzanie ciepłej wody (o 5,1%), za zaopatrzenie 
w zimną wodę (o 1,7%) oraz za centralne ogrzewanie (o 1,1%).  

2.3 Sfera infrastrukturalno-przestrzenna 

Infrastruktura  stanowi  jeden  z  podstawowych czynników  rozwoju  społecznego,  a jej  zadaniem  jest  

zapewnienie  optymalnych  warunków wzrostu i rozwoju gospodarczego.  

Tabela 6. Statystyki infrastrukturalne 

wskaźnik 2016 2017 2018 2019 

drogi ekspresowe i autostrady na  

1000 km² 
*16,89 *16,89 *18,44. *b.d. 

linie kolejowe ogółem na 100 km² *6,4 *6,3 *6,5 *b.d. 

Pasażerowie obsłużeni przez koleje 
regionalne 

***2 773 754 ***2 806 503 ***2 791 117 ***2 904 442 

pasażerowie obsłużeni przez port 
lotniczy Zielona Góra/Babimost 

**8 745 **17 128 ***21 934 ***33 783 

odsetek osób korzystających 
z wodociągów 

*94.5 *94.6 *94.6 *b.d. 

odsetek osób korzystających 
z kanalizacji 

*73.5 *73.8 *74,1 *b.d. 

odsetek osób korzystających 
z gazociągu 

*51.9 *52.8 *52.8 *b.d. 

odsetek gospodarstw domowych 
posiadających szerokopasmowy dostęp 
do Internetu w domu 

76% 77% 78% *b.d. 

odsetek osób korzystających z 
Internetu w kontaktach z administracją 
publiczną 

22,9% 26,8% 27,2% *b.d. 
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odsetek osób posiadających 
podstawowe lub ponadpodstawowe 
umiejętności cyfrowe 

41,6% 36,7% 42,6% *b.d. 

odsetek przedsiębiorstw posiadających 
dostęp do Internetu 
szerokopasmowego 

94,3% 96,3% 97,2% *b.d. 

Źródło: System Monitorowania Rozwoju strateg.stat.gov.pl data dostępu 17.04.2020 r., *Bank Danych Lokalnych (data dostępu 

17.04.2020 r.), **Urząd Lotnictwa Cywilnego, ***Dane Departamentu Infrastruktury i Komunikacji  UMWL.  

Transport 

Z punktu widzenia wpływu na rozwój gospodarczy, infrastrukturę transportową należy traktować jako 

czynnik zwiększający poziom atrakcyjności inwestycyjnej danego obszaru oraz dostępności dla 

mieszkańców. Szczególne znaczenie ma transport drogowy. W 2018 r. długość dróg wojewódzkich  

o nawierzchni twardej w województwie lubuskim wyniosła 1 592,3 km. Na atrakcyjność inwestycyjną 

województwa lubuskiego przekłada się także dostępność autostrad (autostrada A2, A18) i dróg 

ekspresowych (droga ekspresowa S3). Pod względem długości dróg ekspresowych i autostrad na  

100 km² w 2018 r. z wynikiem 1,84 km/100 km² województwo lubuskie zajęło 4 miejsce w kraju (za 

województwami śląskim, łódzkim i dolnośląskim), w przypadku wskaźnika na 10 tys. ludności woj. - 

pierwsze miejsce z wynikiem 2,54 km (średnia dla kraju to 0,97 km). 

O dostępności regionu świadczy również istniejący Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost, który w 2019 r. 

obsłużył rekordową liczbę blisko 34 tys. pasażerów. Transport kolejowy odgrywa szczególnie ważną rolę 

w przewozach masowych zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Wskaźnik gęstości linii kolejowych 

województwa kształtował się w 2018 r. na poziomie 6,5 km/100 km² (6 miejsce w kraju – awans o jedno 

miejsce w stosunku do roku poprzedniego). Województwo Lubuskie jako organizator kolejowych 

przewozów wojewódzkich powierza wykonywanie tych usług spółce Przewozy Regionalne. Część 

przewozów na południu naszego województwa wykonują również Koleje Dolnośląskie. Ogólna długość 

czynnych linii kolejowych utrzymuje się na stałym poziomie i wyniosła w 2019 r. 917 km, natomiast 

długość linii, po których kursowały pociągi pasażerskie wyniosła 684 km5. W roku 2019 pociągami 

regionalnymi na terenie województwa lubuskiego przewieziono ponad 2,9 mln pasażerów (wobec 2,8 mln 

w roku poprzednim).6 

Z danych GUS wynika, że w 2018 r. w województwie było blisko 600 km ścieżek rowerowych, w tym 

370,6 km pod zarządem gmin, 154,1 km pod zarządem powiatów oraz 74,4 km pod zarządem samorządu 

województwa7 (wg danych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na koniec 2019 r. było ich już 

nieco ponad 100 km)8. Porównując do innych województw wskaźnik długości ścieżek w przeliczeniu na 

100 km kwadratowych, Lubuskie uplasowało się w 2018 r. w środku stawki (8 miejsce z wynikiem 4,28). 

                                                           
5 Dane Departamentu Infrastruktury i Komunikacji UMWL. 
6 Dane dotyczące kolei i kolejowych przewozów pasażerskich pozyskano z Departamentu Infrastruktury i Komunikacji UMWL. 
7 Bank Danych Lokalnych, 06.05.2020 r. Zgodnie z definicją GUS: Ścieżka rowerowa (droga dla rowerów) - droga lub jej część 

przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi (ustawa z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137). Dane uwzględniają długość ścieżek rowerowych (dróg dla 
rowerów) będących odpowiednio w obszarze właściwości gminy, starostwa i urzędu marszałkowskiego (bez długości szlaków 
rowerowych), czyli: samodzielnych dróg dla rowerów (położonych w pasie drogi); dróg wydzielonych z jezdni; dróg 
wydzielonych z chodnika; dróg zawartych w ciągach pieszo-rowerowych. Ujęto ścieżki rowerowe służące głównie do celów 
komunikacyjnych, a nie turystycznych, tzw. szlaków rowerowych (np. położonych w lesie). Dane dotyczące długości ścieżek 
rowerowych nie uwzględniają tras wzdłuż dróg krajowych. 
8 Obecnie samorząd województwa realizuje projekt  pn. "ODRA VELO - ODER VELO Budowa systemu informacji turystycznej 

dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim”, którego jednym ze składowych elementów jest 
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Urządzenia sieciowe 

Istotny wpływ na aktualny poziom kapitału społecznego ma stan dostępnej infrastruktury społecznej 

i technicznej. W województwie lubuskim zauważalne są pozytywne zmiany odsetka ludności 

korzystającej z urządzeń sieciowych. W 2018 r. z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej korzystało 

odpowiednio: 94,6%, 74,1% i 52,8% mieszkańców województwa lubuskiego, przy średniej dla Polski 

wynoszącej odpowiednio: 92,1%, 70,8% i 52,1%. Niestety na obszarach wiejskich sytuacja pod względem 

dostępu do urządzeń sieciowych, wciąż jest trudniejsza niż w miastach, szczególnie w zakresie instalacji 

gazowej (12,5%) oraz kanalizacji (41,6%).  

Infrastruktura cyfrowa 

Technologie informacyjno-komunikacyjne upowszechniły się wśród ogółu społeczeństwa, zarówno ze 

względu na dostępność, jak i ze względu na koszty. Szeroko rozpowszechniony i przystępny cenowo 

dostęp szerokopasmowy jest jednym ze sposobów rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy  

i informacji. Zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionym środkiem dostępu do internetu jest łącze 

szerokopasmowe. W porównaniu z rokiem 2017 udział gospodarstw domowych korzystających  

z internetu poprzez szerokopasmowe łącze internetowe w 2018 r. zwiększył się o 1pp. do 78% . Wzrasta 

również liczba Lubuszan korzystających z internetowego dostępu do usług administracji publicznej, 

odsetek tych osób wzrósł o 0,4 pp. w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast odsetek przedsiębiorstw 

posiadających dostęp do internetu szerokopasmowego wyniósł w 2018 roku 97,2%. 

 

 

                                                           
inwentaryzacja polegająca na określeniu długości i przebiegu tras rowerowych w województwie lubuskim z wykorzystaniem 
istniejących i planowanych ścieżek rowerowych, dróg publicznych oraz dróg leśnych. Wyniki inwentaryzacji dadzą pełniejszy 
obraz w tym zakresie.  
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III. REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

Strategia rozwoju województwa stanowi najważniejszy dokument strategiczny w regionie. Umożliwia on skuteczne programowanie rozwoju i efektywną realizację działań 

odpowiadających aktualnym wyzwaniom. Założenia uchwalonej w 2012 r. Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 (SRWL 2020) w znacznym stopniu zostały 

zrealizowane, przy czym należy mieć świadomość, że pojawiły się nowe uwarunkowania – społeczne, gospodarcze, formalno-prawne. Sejmik Województwa Lubuskiego 

17 grudnia 2018 r. podjął Uchwałę o opracowaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa. W marcu 2019 r. Zarząd Województwa przyjął diagnozę strategiczną 

regionu. Na jej podstawie Zespół ds. SRWL powołany przez Zarząd Województwa przygotował propozycje aktualizacji wizji, celów strategicznych i operacyjnych, 

a następnie kierunków interwencji (działań) i przedsięwzięć strategicznych. 10 grudnia 2019 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął pierwszy projekt Strategii 

Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030, który został skierowany do konsultacji, ewaluacji ex-ante oraz postepowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  

Raport o stanie województwa za rok 2019 został przygotowany na podstawie celów i kierunków wyznaczone w obowiązującej Strategii z roku 2012. 

Realizowane są one przede wszystkim poprzez programy, plany i inne strategie wojewódzkie, będące niejako dokumentami implementacyjnymi. Mając to na uwadze, 

analizy działalności Zarządu Województwa Lubuskiego w 2018 r. dokonano w odniesieniu do głównego dokumentu strategicznego województwa, przyporządkowując 

zrealizowane działania do czterech celów strategicznych SRWL 2020: 

 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna; 

 Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna; 

 Społeczna i terytorialna spójność regionu; 

 Region efektywnie zarządzany. 
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3.1 CEL STRATEGICZNY 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna 

Jednostka 
odpowiedzialna 

w UMWL9 
Nazwa dokumentu Opis zadania 

Czy jest 
przedstawiane 
sprawozdanie 

Sejmikowi 
Województwa 
Lubuskiego? 

Departament 
Zarządzania 
Regionalnym 
Programem 

Operacyjnym 

Regionalny Program Operacyjny 
– Lubuskie 202010 

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. w ramach RPO-Lubuskie 2020 zawarto 960 umów o wartości 
dofinansowania UE 3 085 074 462,98 zł, co stanowi 79,91% dostępnej alokacji. W samym 2019 r. kontraktacja 
RPO-Lubuskie 2020 wzrosła o 332 mln zł, tj. ok. 8,6 % alokacji RPO-Lubuskie 2020. Rozwiązano 15 umów 
na kwotę 20 mln zł. Departament Zarządzania RPO oraz departamenty wdrożeniowe DFR i DFS podjęły 
szereg działań usprawniających proces podpisywania umów z beneficjentami Programu na podstawie 
kwartalnych planów przyspieszenia kontraktacji i certyfikacji RPO-L2020. W 2019 r. Zarząd przyjął cztery Plany 
przyspieszenia 15 stycznia, 16 kwietnia, 16 lipca i 15 października 2019 r. Wśród podjętych działań wymienić 
można np. ogłaszanie dodatkowych konkursów, zwiększanie alokacji w każdym konkursie, w którym projekty 
ocenione pozytywnie nie mogą otrzymać wsparcia w wyniku ograniczania liczby wybranych projektów ilością 
środków wskazaną w dokumentacji konkursowej, kontynuowanie przeprowadzania szkoleń dla potencjalnych 
beneficjentów dotyczących ogłaszanych konkursów, przyspieszenie oceny wniosków, przyspieszenie 
procedowania w ramach naborów pozakonkursowych, ograniczenie do minimum dokonywania zmian 
w dokumentacjach konkursowych i pozakonkursowych polegających na wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia 
naboru, bądź mogących mieć wpływ na wydłużenie rozstrzygnięcia lub osiągnięcie ram wykonania. 
Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 realizuje określone cele, które są zgodne z kierunkami 
rozwoju województwa zawartymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, poprzez wdrażanie 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
Program jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanawianym w celu realizacji 
dokumentów strategicznych na poziomie europejskim, krajowym i przede wszystkim strategii rozwoju regionu. 
Określa on działania przewidziane do realizacji zgodnie z ustalonym systemem finansowania i wdrożenia, 
stanowiącym element Programu. 
Prace nad zmianami RPO-L2020 trwały od początku 2019 r. W czerwcu 2019 r. przekazano pakiet zmian 
w trybie roboczym do Komisji Europejskiej. Natomiast na początku lipca 2019 r. przekazano do Instytucji 
Koordynującej Umowę Partnerstwa wstępne zestawienie zidentyfikowanych zmian. Proces zmiany Programu 
prowadzono w kolejnych miesiącach. 26 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę 

Nie,  
jednak informacja 
z opisem Stanu 
wdrażania RPO-
Lubuskie 2020 

przedkładana jest 
każdego miesiąca do 
wiadomości Sejmiku. 

                                                           
9 Jako jednostki odpowiedzialne wskazane zostały komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (UMWL). 
10 Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 dotyczy także pozostałych celów strategicznych, jednakże na potrzeby niniejszego raportu, został on opisany zbiorczo w celu strategicznym 1 
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w UMWL9 
Nazwa dokumentu Opis zadania 

Czy jest 
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nr 67/1025/19 w sprawie przyjęcia zmian RPO-L2020. Następnie dokument przekazano do członków Komitetu 
Monitorującego RPO-L2020 w celu uzyskania zgody na zaproponowane zmiany. W grudniu 2019 r. Komitet 
Monitorujący przyjął uchwałę w sprawie zmian RPO, natomiast 22 stycznia 2020 r. poprzez system SFC2014 
przekazano Komisji Europejskiej ostateczną wersję Programu z uzgodnionymi zmianami. Do końca 2019 r. 
KE nie przekazała decyzji dotyczącej zgody na zaproponowane modyfikacje.  
W toku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) zidentyfikowano 
przesłanki w zakresie realokacji środków do Priorytetów Inwestycyjnych szczególnie ważnych z punktu 
widzenia rozwoju województwa lubuskiego. Implikacją zmian realokacyjnych była również konieczność 
dokonania zmian wartości docelowych wskaźników, na których realizację znaczący wpływ miały dynamicznie 
zmieniające się uwarunkowania mikro- i makroekonomiczne. Ponadto, przy zmianach uwzględniono również 
potrzeby ZIT w zakresie realokowania środków, zgodnie z aktualnymi potrzebami i ze Strategią ZIT. Do zmian, 
których konsekwencją nie jest bezpośrednio realokacja środków, należy zaliczyć głównie te w obszarze rynku 
pracy i włączenia społecznego, których uzasadnieniem są zmiany otoczenia społeczno-ekonomicznego. 
 

Departament 
Programów 

Regionalnych 

 W ramach RPO-Lubuskie 2020 w zakresie EFRR w 2019 roku zawarto 51 umów o wartości dofinansowania 
UE 153 921 468,72 zł. Przedłożona przez Departament Programów Regionalnych prognoza celów certyfikacji 
na 2019 rok, wynikająca z drobiazgowej analizy realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego projektów, została zrealizowana w 134,65%. Planowana certyfikacja na 2019 r. zakładana była 
na poziomie 403 787 912,00 zł wydatków kwalifikowalnych natomiast osiągnięta wartość wyniosła 543 716 
732,15 zł  wydatków kwalifikowalnych, tym samym założenia na rok 2019 zostały osiągnięte. 
 

Departament 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

 W 2019 r. wdrażanie RPO - Lubuskie 2020 w zakresie działań i poddziałań współfinansowanych z EFS (osie 
priorytetowe 6-8 z wyjątkiem działań 6.1 i 6.2, kształtowało się następująco:  
Na podstawie „Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO – 
Lubuskie 2020 na 2019 rok” opracowane zostały Plany działań dla Osi Priorytetowych: 6. Regionalny rynek 
pracy, 7. Równowaga społeczna i 8. Nowoczesna edukacja.  
Ponadto, zaplanowano przeprowadzenie procedur wyboru projektów w trybie pozakonkursowym, 
w działaniach 7.1, 7.2 oraz w Poddziałaniu 8.2.1. W ramach Poddziałania 8.2.1 rozpoczęto realizację projektu 
pn. „Lubuskie Talenty – Program Stypendialny”. W ramach projektu przyznano 260 stypendiów dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych (100 ze szkół podstawowych i 160 z liceów ogólnokształcących), w wysokości 
600,00 zł (uczeń szkoły podstawowej) oraz 800,00 zł (uczeń liceum ogólnokształcącego) miesięcznie, na okres 
10 miesięcy. W ramach Działania 7.2 podpisano 12 umów ze wszystkimi Powiatowymi Centrami Pomocy 
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Rodzinie w województwie lubuskim. W ramach realizowanych projektów, wsparciem objętych zostanie 1269 
uczestników. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym. 
Głównym zadaniem projektu jest wsparcie rodziny, rodziny zastępczej, jak również osób pozostających oraz 
wychodzących z pieczy zastępczej. W 2019 r. w drodze uchwał Zarządu Województwa Lubuskiego wszczęto 
21 nabory wniosków, w tym 18 konkursowych i 3 pozakonkursowe.  
W odpowiedzi na nabory konkursowe, zarejestrowano 153 wnioski, złożone o dofinansowanie na łączną kwotę 
wnioskowanego dofinansowania (UE + ew. BP) 193.231.747,97 zł. W odpowiedzi na wezwania w procedurze 
pozakonkursowej,  wpłynęły łącznie 22 wnioski, na łączną wartość 19.943.103,92 zł. Ze 153 złożonych 
w ramach konkursów wniosków, do dofinansowania skierowanych zostało 48 projektów, na łączną kwotę 
dofinansowania 64.425.933,07 zł., natomiast z 22 złożonych w trybie pozakonkursowym, zawarto 20 umów o 
łącznej wartości 19.518.103,92 zł. Całkowita suma zakontraktowanych w 2019 r. środków wynosiła 
83.944.036,99 zł. Uwzględniając 175 umów podpisanych w 2019 r., w ramach działań współfinansowanych 
z EFS, łącznie i narastająco od początku wdrażania RPO-Lubuskie 2020, podpisane zostały 443 umowy na 
kwotę 707,52 mln zł. 
Prognoza certyfikacji środków EFS na 2019 r. wynosiła 105.332.314,60 zł. W całym roku certyfikowano wydatki 
na kwotę 162.195.950,35 zł, tym samym osiągając 153,98% zaplanowanego na 2019 r. poziomu certyfikacji. 

Departament 
Infrastruktury  
i Komunikacji 

Strategia Energetyki 
Województwa Lubuskiego 

Ostatnia szczegółowa weryfikacja i aktualizacja treści SEWL odbyła się poprzez przygotowanie w latach 2017 
- 2018 "Analizy stanu realizacji Strategii Energetyki Województwa Lubuskiego wraz z prognozą rozwoju 
sektora energetycznego na terenie województwa lubuskiego do 2030 roku", która została przyjęta przez Sejmik 
Województwa Lubuskiego w dniu 18 czerwca 2018 r. 
Strategia zawiera cele operacyjne, kierunki interwencji oraz proponowane projekty, za realizację których 
w zdecydowanej większości odpowiadają instytucje zewnętrzne, w tym przedsiębiorstwa energetyczne. Przy 
projektach strategicznych podano przewidywane terminy realizacji tych inwestycji z tym, że ze względu na 
skalę, są to raczej zadania wieloletnie, czasami przesuwane w czasie. Kolejny monitoring bądź aktualizacja 
zapisów Strategii jest wstępnie przewidziany na 2021 r. 
W zakresie przesyłowej sieci elektroenergetycznej z najnowszego planu PSE S.A. (ze stycznia 2020 r.) wynika, 
że w 2019 r. przedsiębiorstwo planowało rozpoczęcie poniższych zadań (prace przygotowawcze, 
dokumentacja itp.): 

 budowę stacji 220/110 kV Żagań wraz z wprowadzeniem linii 220 kV (2019 – 2026); 

 modernizację linii 400 kV Krajnik – Baczyna na odcinkach wykorzystujących istniejące linie 400 kV 
Krajnik – Plewiska (2019 – 2022);  

Tak (czerwiec 2018 r.) 
Kolejne przewidziane 

na rok 2021 
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 modernizację linii 220 kV Krajnik – Gorzów na odcinku Baczyna – Gorzów (2019 – 2024). 

Departament 
Zarządzania 
Regionalnym 
Programem 

Operacyjnym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program Rozwoju Innowacji 
Województwa Lubuskiego  

(PRI WL) 

19 grudnia 2019 r. został podpisany protokół odbioru Ewaluacji Programu Rozwoju Innowacji Województwa 
Lubuskiego w kontekście wsparcia innowacyjności oraz badań i rozwoju w ramach RPO-Lubuskie 2020. 
Badanie objęło między innymi ocenę aktualności celów PRI WL oraz trafności wyboru inteligentnych 
specjalizacji województwa lubuskiego. Efektem ewaluacji są m.in. wnioski i rekomendacje dotyczące 
inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego, w tym pod kątem gotowości regionu w odniesieniu do 
kryteriów warunkowości. Wśród najistotniejszych zaleceń są te dotyczące konieczności wzmocnienia działań 
informacyjnych, promowania dobrych praktyk w zakresie IS wśród potencjalnych beneficjentów oraz 
kontynuacji procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz monitorowania otoczenia IS.  
Natomiast 10 grudnia został przyjęty przez ZWL Raport z realizacji Programu Rozwoju Innowacji Województwa 
Lubuskiego za okres od stycznia do grudnia 2018 r. Raport przedstawia wybrane najistotniejsze działania 
podjęte w 2018 r, wpływające na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (PRI WL). 
Dokument prezentuje aktualny obraz innowacyjności województwa lubuskiego, uwzględniając możliwe do 
uzyskania, na dzień sporządzenia raportu, dane statystyki publicznej. Sprawozdanie zawiera diagnozę 
opracowaną przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze oraz przykładowe przedsięwzięcia realizowane 
w 2018 r., wypełniające cele określone w PRI WL. Raport zawiera również analizę związaną z aktywnością 
lubuskich beneficjentów aplikujących między innymi o środki regionalnego i krajowych PO w obszarach IS. 
Raport definiuje również zalecenia/rekomendacje, których realizacja powinna nastąpić w kolejnych latach 
wdrażania PRI WL, wśród których, podobnie jak w rekomendacjach płynących z ewaluacji, podkreślono rolę 
działań informacyjnych dla wdrażania IS w regionie. 

Nie 
Sprawozdanie składane 

Zarządowi 
Województwa 
Lubuskiego 

Departament 
Zarządzania 
Regionalnym 
Programem 

Operacyjnym 

Plan Inwestycyjny i Promocji 
Gospodarczej Województwa 

Lubuskiego 

W marcu 2019 roku został przygotowany oraz przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego Raport 
z realizacji Planu Inwestycyjnego i Promocji Gospodarczej Województwa Lubuskiego za okres od grudnia 
2017 r. do grudnia 2018 r. Dokument zawiera następujące informacje: 

 analizę rzeczowo-finansową podjętych przedsięwzięć,  

 ocenę stopnia zaawansowania oraz efektów projektów realizowanych w ramach PIiPG WL, 

 ocenę stopnia realizacji wskaźników wskazanych w RPO-L2020, a obejmujących obszar tematyczny Planu, 

 analizę zmian zachodzących w obszarze tematycznym Planu, 

 wnioski dotyczące istotnych problemów zidentyfikowanych w trakcie wdrażania PIiPG WL, 

 rekomendacje w zakresie planowanych działań, 

 rekomendacje w zakresie zmian kierunków wsparcia określonych w PIiPG WL. 

Nie 
Sprawozdanie składane 

Zarządowi 
Województwa 
Lubuskiego 
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W 2019 r. planowany był również przegląd i ewentualna aktualizacja PIiPG WL – jeśli będzie to zasadne ze 
względu na dostępność środków w ramach RPO-L2020. W związku z tym, że w 2019 roku nie zostały 
zakończone prace Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii nad Analizą potencjału inwestycyjnego regionu 
za lata 2016 – 2019 w kontekście realizacji Planu Inwestycyjnego i Promocji, która będzie stanowiła podstawę 
przeglądu i ewentualnej aktualizacji Planu, prace związane z przygotowaniem Przeglądu zostały przeniesione 
na 2020 r. 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Program Rozwoju Lubuskiej 
Turystyki do 2020 roku 

Program Rozwoju Lubuskiej Turystyki na lata 2014-2020 w zakresie szeroko rozumianej turystyki, określił 
8 celów operacyjnych oraz 3 produkty wizerunkowe. Departament Infrastruktury Społecznej corocznie 
opracowuje zbiorcze sprawozdanie z realizacji założeń Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku 
w oparciu o nadesłane dane przez podmioty realizujące program. 
W latach 2019-2020 realizowany jest etap wdrażania działań w zakresie  integracji lubuskiej oferty turystycznej 
z ofertą krajową poprzez włączenie oferty lubuskiego w krajowe portale i sieci sprzedażowe i promocyjne. 
Zakłada się także powiązanie infrastruktury lubuskich szlaków turystycznych (rowerowych, wodnych, konnych) 
z krajową i europejską siecią szlaków w długotrwałym procesie podnoszenia jakości infrastruktury turystycznej 
oraz wdrażania produktów wyróżnikowych i sieciowych wspólnie z jst, LGD, RGD.  
W ramach realizacji Programu podjęto wiele działań, m.in.: 

 otwarty konkurs ofert w obszarze turystyki regionalnej (145 125,00 zł) – dotacja celowa na 28 zadań  
(rozwój lubuskiego systemu informacji turystycznej poprzez modernizację oraz dostosowanie strony 
internetowej Lubuskich Przewodników do wymogów nowoczesnego rynku turystycznego; odnowienie 
szlaków turystycznych Powiatu Gorzowskiego; organizacja V Lubuskiego Sejmiku Turystycznego „Turystyka 
dla wszystkich – promocja powszechnej dostępności”; szkolenie przewodników, pilotów wycieczek 
turystycznych oraz przewodników turystyki pieszej na Lubuskim Szlaku Wina i Miodu”; ,,Bezpieczne 
Wędrowanie – odnowienie zinwentaryzowanych pieszych szlaków turystycznych administrowanych przez 
Oddział Zielonogórski PTTK – Etap II”; rejsy z produktami regionalnymi – edycja V; ,,Lubuska 
międzynarodowa droga rowerowa – ostatni etap oznakowania”; Pałace i Parki Środkowego Nadodrza – 
opracowanie zasobów dziedzictwa architektury rezydencjonalnej regionu o wysokim potencjale turystycznym 
– etap V; Lubusko – Saksoński Rajd Rowerowy po Łuku Mużakowa; Wędrowanie Drogą Św. Jakuba; 
Jakubowe drogi; Turystyczne lubuskie wokół nas; Wymiana doświadczeń polsko-niemieckich organizacji 
pozarządowych i publicznych w zakresie turystyki (Wizyta studyjna); folder „Szlak Drewnianych Kościółków 
Regionu Kozła”; mapa ścienna najważniejszych atrakcji turystycznych województwa lubuskiego; 15 lat 
współdziałania na rzecz rozwoju lubuskiej turystyki; Multimedialna Mapa Lubuskich Winnic; promocja 
turystyki w regionie śladem Księżnej Doroty; Jakubowe drogi część II; poznajemy pogranicze wielkopolsko-

Nie 
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śląskie; Perełki Gminy Kożuchów – Mirocin Górny, Mirocin Średni, Mirocin Dolny – DE –PL; film promocyjny 
Doliny Środkowej Odry; wakacje z duchami 2019; podróże z LGD; zlot motocyklowy w Zwierzyńcu; mobilna 
informacja turystyczna województwa lubuskiego; aktywni mieszkańcy Wodnego Świata na lubuskim 
pograniczu; stworzenie mobilnego punktu promującego Lubuskie Muzeum Wojskowe); 

 przekazanie składki członkowskiej Województwa Lubuskiego na rzecz Lubuskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej „LOTUR” (Wspieranie działań organizacji w celu promocji turystycznej województwa). 

 promocja lubuskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E- 70; 

 konserwacja i naprawa znaków turystycznych; 

 udział w pracach komisji nadającej certyfikaty na prowadzenie Punków Informacji Turystycznej; 

 udział w pracach zespołu ds. opracowania ścieżek rowerowych na terenie województwa  lubuskiego; 

 popularyzacja wybranych produktów wizerunkowych podczas eventów, konferencji, sejmików itd.; 

 współorganizacja  VI Lubuskiego Sejmiku Turystycznego  ze Stowarzyszeniem „LOTUR”; 

 zorganizowano udział Województwa Lubuskiego w Międzynarodowych Targach Polagra Food 2019; 

 prezentowano walory turystyczne województwa lubuskiego poprzez udział w Targach Turystycznych na ITB 
w Berlinie, w targach turystycznych we Wrocławiu i Szczecinie; 

 promowano Lubuskie Centrum Winiarstwa poprzez ogłoszenia w Internecie oraz prasie lokalnej a dodatkowo 
na terenie LCW rozbudowano pszczelarską ścieżkę edukacyjną; 

 szeroka współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji celów Programu. 

Departament 
Środowiska 

Aktualizacja programu ochrony 
powietrza dla strefy miasta 

Gorzów Wielkopolski ze 
względu na przekroczenie 

poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10 oraz 

poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu w pyle 
zawieszonym PM10 

 
Program ochrony powietrza dla 

strefy miasto Zielona Góra 

Przeprowadzone w okresie sprawozdawczym działania związane z redukcją emisji powierzchniowej na terenie 
strefy miasto Gorzów Wielkopolski przyniosły efekt ekologiczny w postaci obniżenia emisji pyłu zawieszonego 
PM10 na poziomie 64908,98 kg/rok oraz emisji benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na poziomie 3,864 
kg/rok 
Działania naprawcze, związane z redukcją emisji powierzchniowej na terenie strefy miasto Zielona Góra, 
przeprowadzone w okresie sprawozdawczym przyniosły efekt ekologiczny w postaci obniżenia emisji 
benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w wielkości 702,015 kg/rok.  
Ponadto w analizowanych latach na terenie obu miast prowadzone były także działania wspomagające, 
w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Działania te nie przyczyniły się bezpośrednio do 
redukcji emisji w mieście Zielona Góra i Gorzów Wlkp., dlatego też efekt ekologiczny działań był niemierzalny. 
Działania wspomagające w sposób pośredni wpływają na możliwość redukcji zanieczyszczeń do powietrza 
poprzez: budowę przyłączy cieplnych i węzłów do istniejących budynków; budowę przyłącza sieci gazowej 

Tak 
(3-letni okres 

sprawozdawczy) 
przyjęte uchwałą NR 
76/1153/20 Zarządu 

Województwa 
Lubuskiego z dnia 21 

stycznia 2020 r 
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Jednostka 
odpowiedzialna 

w UMWL9 
Nazwa dokumentu Opis zadania 

Czy jest 
przedstawiane 
sprawozdanie 

Sejmikowi 
Województwa 
Lubuskiego? 

wraz z dociepleniem ścian budynku, jak również zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców 
poprzez prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych w miastach. 

Departament 
Środowiska 

Program ochrony środowiska 
przed hałasem dla odcinków 
dróg krajowych województwa 
lubuskiego, na których poziom 

hałasu przekracza poziom 
dopuszczalny 

Do realizacji działań naprawczych tj. służących redukcji poziomu hałasu, opisanych w Programie ochrony 
środowiska przed hałasem zobowiązany jest zarządca przedmiotowych  odcinków  dróg  krajowych, tj.  
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ustawodawca nie nałożył na Marszałka Województwa 
obowiązku przekazywania ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdań z realizacji działań 
naprawczych. 

Nie 

Departament 
Środowiska 

Zmiana Aktualizacji 
Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami wraz 
z Planem Inwestycyjnym 

w zakresie odpadów 
komunalnych 

Głównym celem zmiany Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem 
Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 
o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479) było wskazanie na 
terenie województwa lubuskiego miejsc magazynowania zatrzymanych transportów odpadów. 
Wskazana nowelizacja wprowadziła do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 
992 ze zm.) art. 24a zgodnie z którym jeżeli w trakcie kontroli transportu odpadów ujawniono: naruszenie 
szczegółowych warunków dla transportu odpadów, przemieszczania odpadów do nieuprawnionego odbiorcy, 
naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, pojazd wraz z odpadami może być 
zatrzymany przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu 
Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Zatrzymany pojazd wraz z odpadami jest kierowany, 
na koszt podmiotu wykonującego transport odpadów, na wyznaczone w wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami miejsce spełniające warunki magazynowania odpadów.  
Efektem wykonania uchwały jest wykorzystanie przez odpowiednie służby wymienione wyżej wyznaczonych 
miejsc dla zatrzymanych transportów odpadów. 
Na terenie województwa lubuskiego wyznaczone zostały dwa miejsca magazynowania odpadów:  
1. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Marszów 50a, 68-200 Żary (dla 1 pojazdu), 
2. ZUO International Sp. z o.o. ul. Słubicka 50, Kunowice, 69-100 Słubice (dla 2 pojazdów). 

Tak 
Co 3 lata 

Departament 
Rozwoju 

Regionalnego 

Plan działań na rzecz rozwoju 
szkolnictwa wyższego 

w województwie lubuskim na 
rok 2019 

Dokument ten przygotowywany jest na podstawie ustaleń dokumentu pn. „Kierunki rozwoju szkolnictwa 
wyższego w województwie lubuskim do roku 2030”. Pełni funkcję koordynacyjną oraz informacyjną i dotyczy 
działań podejmowanych przez różne podmioty na rzecz szkolnictwa wyższego. Stanowi operacjonalizację 
wyznaczonych kierunków: atrakcyjne kształcenie, wysokiej jakości nauka, komercjalizacja badań 
i wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  

Nie 
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Jednostka 
odpowiedzialna 

w UMWL9 
Nazwa dokumentu Opis zadania 

Czy jest 
przedstawiane 
sprawozdanie 

Sejmikowi 
Województwa 
Lubuskiego? 

Z 5011 zaplanowanych zadań z listy podstawowej zrealizowanych zostało: 33 w pełnym zakresie, 4 częściowo, 
8 było w trakcie. Nie zrealizowanych działań było 5.  Ogółem z budżetu województwa lubuskiego na realizację 
działań na rzecz szkolnictwa wyższego wydatkowano kwotę blisko 6,4 mln zł (dotacje, stypendia). Ze środków 
RPO L2020 rozliczono w 2019 r. kwotę dofinansowania na projekty związane ze szkolnictwem i innowacjami 
w wysokości ok. 102 mln zł (projekt „Szkolnictwo Zawodowe” oraz działania realizowane w ramach parków 
technologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego: PN-T UZ, LOIiWA, CEO). Natomiast pozostałe środki 
zaangażowane na rzecz realizacji zaplanowanych zadań (środki zewnętrzne + środki podmiotu realizującego 
zadanie) wyniosły blisko 1,3 mln zł. Podane kwoty dotyczą jedynie zadań, w których można było określić 
zaangażowane środki – wiele działań realizowanych było nakładem istniejących zasobów własnych (określane 
przez sprawozdawców „bez kosztowo”).  

 

 

 

 

 

                                                           
11 Dodatkowo zrealizowano  dwa zadania ad hoc w działaniu 1.1 
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3.2 CEL STRATEGICZNY 2 Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna 

Jednostka 
odpowiedzialna 

w UMWL 
Nazwa dokumentu Opis zadania 

Czy jest 
przedstawiane 
sprawozdanie 

Sejmikowi 
Województwa 
Lubuskiego? 

Departament 
Zarządzania 
Regionalnym 
Programem 

Operacyjnym 

Program Rozwoju Transportu 
Województwa Lubuskiego  

(PRT WL) 

27 sierpnia 2019 r. został przygotowany oraz przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego Raport 
z realizacji Programu Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego za rok 2018. Dokument zawiera m.in. 
analizę rzeczowo-finansową podjętych w 2018 r. przedsięwzięć, stopień realizacji wskaźników oraz wnioski 
i rekomendacje, których realizacja powinna mieć miejsce w roku 2019 i kolejnych latach wdrażania PRT WL. 
Ponadto przedstawiono w nim analizę osiągniętych celów zaplanowanych dla realizacji PRT WL.   
Zgodnie z zapisami dotyczącymi systemu monitorowana i aktualizacji PRT WL, w roku 2019 przewidziano 
przegląd realizacji PRT, który został zrealizowany w III kwartale 2019 r.  
W ramach przeglądu przeprowadzono analizę trendów społeczno-gospodarczych zachodzących 
w województwie lubuskim, w zakresie wynikającym z PRT WL w stosunku do raportu otwarcia oraz przeglądu 
dokumentu w celu opracowania i dokonania ewentualnych zmian w jego treści, zbadania dotychczasowej 
efektywności realizacji zaplanowanych działań. Dokument został przygotowany w III kwartale 2019 r. 
i zaakceptowany przez Dyrektora Departamentu. Analiza została wykonana w oparciu o dostępne dane 
statystyki publicznej, opracowania instytutów zajmujących się badaniem transportu oraz roczne raporty 
z realizacji PRT WL. Analiza może stanowić punkt wyjścia w pracach nad przygotowaniem warunku 
podstawowego w dziedzinie transportu w perspektywie unijnej 2021-2027. 

Nie 
Zarządowi 

Województwa 
Lubuskiego 

Departament 
Infrastruktury 
i Komunikacji 

Plan zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu 

zbiorowego na sieci 
komunikacyjnej w wojewódzkich 

przewozach pasażerskich. 
Aktualizacja uchwałą nr 

XX/225/16 Sejmiku 
Województwa Lubuskiego z dnia 

16 maja 2016 roku 

Celem opracowania „Planu” jest określenie podstawowych zasad funkcjonowania wojewódzkich przewozów 
pasażerskich, dla których właściwym organizatorem będzie Marszałek Województwa Lubuskiego. 
W celu podsumowania i syntetycznego ujęcia planowanej oferty przewozowej dla poszczególnych linii 
komunikacyjnych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, zestawiono ilość połączeń określoną 
dla wariantu minimalnego realizacji Planu z ilością połączeń faktycznie realizowanych . Jest to liczba połączeń 
jaka ujęta została w rozkładzie jazdy pociągów. Zwiększenie ilości połączeń w ramach danej linii 
komunikacyjnej możliwe było dzięki zwiększeniu środków dostępnych w danym roku budżetowym na zadania 
związane z organizacją przewozów kolejowych. 

Nie 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Zielonej Górze 

Plan inwestycji priorytetowych 
planowanych do realizacji na 

drogach wojewódzkich w 
ramach perspektywy finansowej 

na lata 2014 - 2020 

Lista podstawowa „Planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacji na drogach wojewódzkich 
w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020” – Uchwała 46/716/19 Zarządu Województwa 
Lubuskiego z dnia 30 lipca 2019 roku: 

 na dzień 31.12.2019 r. zakończono 24 zadania, pozycje ujęte na liście podstawowej „Planu” nr 1 - 15; 17; 
18; 20; 21; 23 - 25; 28; 29; 

Nie 
(informacje 

przedstawiane Radnym 
w ramach Komisji 

Sejmiku Województwa) 
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Jednostka 
odpowiedzialna 

w UMWL 
Nazwa dokumentu Opis zadania 

Czy jest 
przedstawiane 
sprawozdanie 

Sejmikowi 
Województwa 
Lubuskiego? 

 na dzień 31.12.2019 r. w trakcie realizacji pozostało 10 zadań, pozycje ujęte na liście podstawowej „Planu” 
nr 16; 19; 22; 26; 27, 30; 31; 32; 33; 34. 

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Zielonej Górze, 
Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu 
Drogowego 
w Gorzowie 

Wielkopolskim, 
Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu 
Drogowego 

w Zielonej Górze 
  

Program poprawy 
bezpieczeństwa ruchu 

drogowego województwa 
lubuskiego na lata 2016 – 2025  
- Lubuskie program realizacyjny 

na rok 2019  

Lubuski Program realizacyjny na rok 2019 do „Programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 
województwa lubuskiego na lata 2016 – 2025” zawiera programy cząstkowe przygotowane przez jednostki – 
członków Lubuskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w tym przez jednostki współpracujące.tj. :  
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
2. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim, 
3. Nadodrzański Odział Straży Granicznej, 
4. Wojewoda Lubuski, 
5. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, 
6. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, 
7. Jednostki współpracujące, 
8. Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
9. Kuratorium Oświaty, 
10. Uniwersytet Zielonogórski. 
Lubuska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest zespołem koordynacyjnym w sprawach 
bezpieczeństwa ruchu drogowego działającym pod przewodnictwem Marszałka Województwa Lubuskiego. 
Zgodnie ze Sprawozdaniem z wykonania Programu realizacyjnego za rok 2019 do „Programu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego województwa lubuskiego na lata 2016 – 2025”, jednostki wykonały: 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze – 16 działań, 

 WORD w Gorzowie Wielkopolskim, 

 WORD w Zielonej Górze – 12 działań, 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze – 85 działań, 

 Jednostki współpracujące – 1 działanie, 

 Kuratorium Oświaty – 1 działanie, 

 Uniwersytet Zielonogórski – 2 działania. 
(Szczegółowe Sprawozdanie w dokumentacji Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWL)  

Nie 
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3.3 CEL STRATEGICZNY 3 Społeczna i terytorialna spójność regionu 

Jednostka 
odpowiedzialna 

w UMWL 
Nazwa dokumentu Opis zadania 

Czy jest 
przedstawiane 
sprawozdanie 

Sejmikowi 
Województwa 
Lubuskiego? 

Departament 
Ochrony Zdrowia 

Lubuska Strategia Ochrony 
Zdrowia na lata 2014-2020 

1. W zakresie celu operacyjnego 2.2 Poprawa organizacji świadczeń usług zdrowotnych – optymalne 
wykorzystanie zasobów, Działanie 3 Kształtowanie liczby i struktury  kadry medycznej w stopniu 
zapewniającym realizację zadań w dziedzinie ochrony  zdrowia (w szczególności wspieranie  i promowanie 
stałego  dokształcania i specjalizacji wśród kadry medycznej) 

 Sfinansowanie przez Samorząd Województwa Lubuskiego stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego 
w wys. 2 tys. zł miesięcznie -  w celu zapewnienia kadry medycznej w regionie po uzyskaniu przez 
studentów prawa wykonywania zawodu lekarza – w 2019 roku podpisano 50 umów; 

 Sfinansowanie przez Samorząd Województwa Lubuskiego stypendiów dla studentów kierunku 
pielęgniarstwa w wys. 1.2 tys. zł miesięcznie – w celu zapewnienia kadry pielęgniarskiej po uzyskaniu prawa 
wykonywania zawodu – w 2019 roku podpisano 30 umów; 

 Utworzenie nowego kierunku studiów na  Wydziale Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego – 
pielęgniarstwo II stopnia (studia magisterskie). 

2. W zakresie ww. celu operacyjnego 2.2., Działanie 6 Rozwijanie specjalistycznych ośrodków medycznych 
w województwie lubuskim oraz rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie 
Wlkp. Sp. z o.o. wraz z oddziałem hematologii i chorób rozrostowych układu krwiotwórczego, rozbudowa 
Zakładu Radioterapii w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o., 
a także utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego 
w Zielonej Górze Sp. z o.o. 

 Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. o budynek 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem Intensywnej 
Chemioterapii". Kwota dofinansowania w 2019 r. 8.000.000 zł. 

 Zakończenie pierwszego etapu budowy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka – oddanie stanu surowego 
otwartego, wrzesień 2019 rok; 

3. W zakresie celu operacyjnego 3.1.  Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego, Działanie 2. Rozwój bazy 
ratownictwa medycznego (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Centrum Urazowe dla Dzieci) 

 Zakończenie budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) przy 
Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. – zakończenie inwestycji – lipiec 
2019 rok, łączna wartość około 9,4 mln zł; 

Tak 
Sprawozdanie składa 

się co 2 lata. 
Ostanie złożono 

17.09.2018 r. 
Kolejne przewidziano 
na wrzesień 2020 r. 
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Jednostka 
odpowiedzialna 

w UMWL 
Nazwa dokumentu Opis zadania 

Czy jest 
przedstawiane 
sprawozdanie 

Sejmikowi 
Województwa 
Lubuskiego? 

4. W zakresie celu operacyjnego 2.2. Poprawa organizacji świadczenia usług zdrowotnych – optymalne 
wykorzystanie zasobów, Działanie 1 Racjonalizacja rozmieszczenia i specjalizacji podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w województwie lubuskim 

 Połączenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 

z Wojewódzkim Ośrodkiem Uzależnień i Współuzależnienia  w Zielonej Górze – uchwała nr XLVI/729/18 
Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 roku 

5. W zakresie celu operacyjnego 3.1.Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Działanie 5 Systematyczna 
wymiana taboru będącego w dyspozycji stacji pogotowia ratunkowego 

6. Zakup ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia ratunkowego SP ZOZ 
w Gorzowie Wlkp. – wartość 400 tys. zł oraz dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ 
w Zielonej Górze – wartość 500 tys. zł. 

7. W zakresie celu operacyjnego 3.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, Działanie 6 Podniesienie 
poziomu wiedzy mieszkańców regionu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

 Wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych w trybie 
art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania: „Ratmiś w przedszkolu” – 
wartość umowy 6.530 zł, „Misie ratują życie” – wartość umowy 10 tys. zł –  umowy zawarte ze 
Stowarzyszeniem Zawodowym Ratowników Medycznych MEDYK w Nowej Soli. 

8. W zakresie celu operacyjnego 4.1 Profilaktyka zdrowotna, Działanie 2 Promocja badan profilaktycznych jako 
skutecznej formy wczesnej diagnostyki 

 „Lubuszanie skutecznie przeciw nowotworom – wsparcie realizacji programów zdrowotnych 
ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi 
wśród mieszkańców województwa lubuskiego” 

Projekt otrzymał dofinansowanie wysokości 3 580 550,00 zł ze środków RPO - Lubuskie 2020. Realizacja: 
2017-2020. 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Strategia Polityki Społecznej 
Województwa Lubuskiego na 

lata 2014-2020 

Strategia realizowana jest głównie przez następujące dokumenty: Wojewódzki Program Pomocy Społecznej, 
Wojewódzki Program Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, Program działań na rzecz rodzin 
wielodzietnych „Lubuska Karta Dużej Rodziny”, Kierunki prorodzinnej polityki społecznej województwa 
lubuskiego, Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Wojewódzki Programu Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej. Składowe elementy sprawozdania ze Strategii stanowią sprawozdania 
z ww. dokumentów. 

Tak 
wrzesień 2020 
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Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Wojewódzki Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 

lata 2018 – 2021 przyjęty 
uchwałą Nr XL/609/171 z dnia 

19 grudnia 2017 roku 

Na realizację zadań wynikających z Programu w 2019 roku z budżetu samorządu województwa lubuskiego 
wydatkowano łącznie kwotę 174.256 zł, z przeznaczeniem na: 
1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe - 141.185 

zł, z czego: 
a) na dofinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w ramach otwartego 

konkursu ofert, w kwocie 110.000 zł - dotacje przyznano 16 organizacjom pozarządowym, na realizację 
16 zadań, które obejmowały: 

 wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem aktywności 
kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku letniego 
oraz innych form aktywnego spędzania czasu wolnego z elementami profilaktyki; 

 wspieranie działań ukierunkowanych na poszerzenie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz 
wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców 
sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży; 

 wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży; 

 wspieranie działań w zakresie zwiększania dostępności do istniejących form wsparcia dla osób 
uzależnionych od alkoholu. 

b) na dofinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie art. 19 
a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w kwocie 
31.185 zł - dotacje przyznano 6 organizacjom pozarządowym, na realizację 6 zadań, które obejmowały: 

 wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem aktywności 
kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku letniego 
oraz innych form aktywnego spędzania czasu wolnego z elementami profilaktyki; 

 upowszechnianie i rozszerzenie ofert programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej 
i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i pijących szkodliwie alkohol, wykluczonych społecznie 
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. dotację na realizację zadania przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 
w Zielonej Górze - 11.806 zł, 

3. na działania samorządu województwa lubuskiego w zakresie profilaktyki uzależnienia od alkoholu -  21.265 
zł, które obejmowały organizację: 

a) seminarium na temat przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
b) III Lubuskiego Dnia Trzeźwości, 

Tak 
W dniu 09.03.2020 r. 
Sejmik przyjął raport 
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c) dofinasowanie do zabawy mikołajkowej, corocznie organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze dla dzieci z placówek wsparcia dziennego. 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Lubuska Strategia Zatrudnienia 
na lata 2011-2020 

Realizowana poprzez coroczne plany działań – ostatnio uchwalony – Lubuski Plan Działań na Rzecz 
Zatrudnienia na rok 2019, przyjęty przez Zarząd Województwa Lubuskiego 10 kwietnia 2019 roku Uchwałą 
Nr 28/410/19. Zgodnie z założeniami Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 
podejmowano różnego rodzaju przedsięwzięcia dla wielu grup beneficjentów w ramach 4 priorytetów: 
(1) poprawa zasobu miejsc pracy i zwiększenie aktywności zawodowej ludności; (2) dostosowywanie 
kwalifikacji kadr do zmieniających się potrzeb rynku pracy; (3) promocja włączenia zawodowego i społecznego; 
(4) wzmacnianie efektywności podejmowanych działań. Do priorytetowych grup bezrobotnych i innych osób 
wymagających wsparcia samorząd województwa lubuskiego zalicza przede wszystkim: długotrwale 
bezrobotnych, osoby bez kwalifikacji, osoby bez doświadczenia zawodowego, kobiety, osoby powyżej 50 roku 
życia, młodzież do 30 roku życia oraz niepełnosprawnych. W realizację Planu zaangażowanych było blisko 
20, często niezależnych od siebie, podmiotów. W ramach Planu podejmowano różnego rodzaju inicjatywy, 
w tym: wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu, tworzenie dogodnych warunków dla inwestycji, wspieranie 
cudzoziemców na regionalnym rynku pracy, działania prozdrowotne na rzecz większej aktywności zawodowej, 
dostosowywanie kierunków kształcenia do zmieniających się potrzeb, dofinansowanie kształcenia 
pracodawców i ich pracowników, wsparcie włączenia zawodowego i społecznego. Łącznie z różnego rodzaju 
przedsięwzięć skorzystało ponad 270,4 tys. osób, przy wydatkach na poziomie ponad 592,6 mln zł. 
Odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, które w grudniu 2019 roku wyniosło 
131,5 tys. osób, tj. o 1,8% więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Spadła liczba bezrobotnych 
(o 3,7 tysiąca osób, do poziomu 18,5 tysiąca osób). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,9% (o 0,3 
punktu procentowego niższa niż stopa bezrobocia w kraju). We wszystkich powiatach wskaźnik ten był 
mniejszy niż 10%. 

Tak 
Nie później jednak niż 
do 30 czerwca 2020 

roku. 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Lubuski  Program Rozwoju 
Ekonomii Społecznej 

Lubuski  Program Rozwoju Ekonomii Społecznej - corocznemu monitorowaniu podlega 47 wskaźników 
określonych, w tym: 10% gmin stosowało klauzule społeczne - dane za 2018 rok z 59 gmin; odsetek JOPS, 
które zlecają zadania podmiotom ekonomii społecznej (35 % - dane za 2018 rok); liczba wydarzeń 
regionalnych dot. ekonomii społecznej tj. targi, fora, konferencje (15 w 2019 roku); 43% JST posiada 
w dokumentach strategicznych zapisy dot. ekonomii społecznej - dane za 2018 rok ze wszystkich gmin 
i powiatów woj. Lubuskiego); 1 kampania promująca zagadnienia ekonomii społecznej w 2019 roku); 22 
w 2019 r. nowych podmiotów ekonomii społecznej założonych w wyniku działalności OWES; 111 miejsc pracy 
stworzone w wyniku działalności OWES w 2019 r. 

Nie 
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Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Wojewódzki Program Pomocy 
Społecznej 

Inauguracja XXI Lubuskiego Tygodnia Seniora odbyła się 7 października 2019 roku w Lubuskim Teatrze. 
Zaproszeni goście obejrzeli spektakl teatralny „Piaf”. W 2019 roku w ramach obchodów LTS na terenie całego 
województwa odbyło się około 300 imprez różnego rodzaju m.in. spotkania, występy, koncerty, wycieczki, bale, 
itp. 
Cztery posiedzenia Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów, podczas których poruszano sprawy istotne dla 
seniorów województwa Lubuskiego m.in. możliwości finansowania i tworzenia oddziałów geriatrycznych 
w województwie lubuskim, projektu regulaminu przyznawania i użytkowania Lubuskiej Karty Seniora, 
wytypowanie 30 kandydatów na Radnych Lubuskiego Sejmiku Seniorów Województwa Lubuskiego II Kadencji 
oraz możliwości realizacji programów prozdrowotnych. 
27 września2019 roku odbyła się debata w ramach Okrągłego Stołu poświęcona tematyce senioralnej. Debatę 
zorganizowano w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze dla 
120 osób. 
12 grudnia 2019 roku zorganizowano w Lubuskim Teatrze „Mikołajki” dla 210 dzieci z placówek wsparcia 
dziennego. Podczas uroczystości odbył się spektakl teatralny dla dzieci pt.: „Wyprawa”.  
Dodatkowo dzieci odwiedził Św. Mikołaj, który rozdał dzieciom paczki świąteczne. Na dzieci czekał też 
poczęstunek. 

Tak 
wrzesień 2020 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Program działań na rzecz rodzin 
wielodzietnych  

„Lubuska Karta Dużej Rodziny” 

Wydano 324 egzemplarze Lubuskiej Karty Dużej Rodziny członkom 65 rodzin. Od początku trwania Programu 

tj. od maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wydano 4743 egzemplarze Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dla 

członków 927 rodzin wielodzietnych z terenu całego województwa. 

Tak 
wrzesień 2020 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Wojewódzki Program 
Przeciwdziałania Narkomanii 

Kampania społeczna pn.: „Stop uzależnieniom”, która miała na celu promocję zdrowego stylu życia służącego 
zapobieganiu używania substancji psychoaktywnych poprzez zachęcenie do poszukiwania alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego. Kampania zrealizowana została podczas „X Lubuskiego Pikniku Zdrowia” 

16czerwca 2019 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego 

w Drzonkowie. 
Konferencja pn.: „Profilaktyka i wczesna interwencja wobec zachowań ryzykownych”, która pozwoliła 
zwiększyć wiedzę i podnieść świadomość społeczną oraz udoskonalić kompetencje kadr zaangażowanych 
w działalność profilaktyczną. W spotkaniu wzięli udział m.in.: pracownicy socjalni, pedagodzy, policjanci, 
kuratorzy sądowi, pracownicy młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych i izby pielęgniarek. 
W konferencji uczestniczyły 63 osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania narkomanii z terenu 
Województwa Lubuskiego. 

Tak 
marzec 2020 
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Narkotesty przekazane Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. W 2019 roku zakupiono 
i przekazano w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. 138 urządzeń typu 
„DrugWipe 6 S”. Urządzenia zakupione zostały w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i patologicznych 
zachowań na drogach Województwa Lubuskiego i były wykorzystane podczas trwania festiwalu „Pol’And’Rock 
Festival 2019” w Kostrzynie nad Odrą oraz przekazane do jednostek terenowych Policji Województwa 
Lubuskiego; 
Projekt pn.: „Uzależnienia behawioralne we współczesnym świecie”, w ramach którego odbyły się dwie 
konferencje dla 200 osób: pierwsza pn.: „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży” w Gorzowie 
Wlkp. - 14 listopada 2019 roku, druga pn.: „Uzależnienia behawioralne wśród dorosłych” w Zielonej Górze - 15 
listopada 2019 roku. 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Wojewódzki Program 
Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie 

Organizacja sześciu trzydniowych szkoleń metodą seminaryjno-warsztatową: 
1. „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska 

przemocy”; 
2. „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie”; 
3. „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”; 
4. „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”; 
5. „Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacja psychologiczna osób doznających tej przemocy, zachowania 

osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwości pomocy”; 
6. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”. 

W szkoleniach, które skierowane były do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 
specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, organów ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości, ochrony zdrowia, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, 
instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udział wzięło 116 osób z terenu naszego województwa. 
Prowadzono stronę internetową, na której na bieżąco umieszczano informacje o organizowanych przez ROPS 
imprezach, kampaniach, akcjach społecznych i medialnych, konkursach, szkoleniach i konferencjach; 
Realizowano  projekt „Lubuska niebieska tarcza wobec przemocy” (realizowany w formie portalu 
www.tarcza.lubuskie.pl, który pozwala  na upowszechnienie kompleksowej , usystematyzowanej, syntetycznej 
i na bieżąco aktualizowanej wiedzy na temat funkcjonujących na terenie województwa  lubuskiego form 
i zakresu instytucjonalnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie). 

Tak 
wrzesień 2020 
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Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Wojewódzki Program 
Wspierania Rodziny i Systemu 

Pieczy Zastępczej 

Zadania wynikające z Programu realizują 3 ośrodki adopcyjne – 2 publiczne (w Zielonej Górze i Gorzowie 
Wlkp.) i 1 niepubliczny (w Żarach) prowadzony przez Stowarzyszenie - Lubuski Ruch  
na Rzecz Kobiet i Rodziny "ŻAR". Działania podejmowane przez te Ośrodki dotyczą procedur adopcyjnych 
w tym szkolenia kandydatów na rodziców adopcyjnych a także promocji idei adopcji. Ośrodek w Gorzowie 
Wlkp. prowadzi Wojewódzki Bank Danych, w którym m.in. zbierane są i przechowywane informacje dotyczące 
dzieci oczekujących na przysposobienie. 

Tak 
wrzesień 2020 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Kierunki prorodzinnej polityki 
społecznej województwa 

lubuskiego 

Kierunki to działania podejmowane przez  jednostki organizacyjne samorządu województwa na rzecz rodzin. 
Obejmują one oferty dla rodzin w różnych obszarach życia społecznego takich jak: edukacja publiczna, 
promocja i ochrona zdrowia, kultura i ochrona dóbr, pomoc społeczna, rehabilitacja zawodowa i społeczne 
osób niepełnosprawnych, kultura fizyczna i turystyka, bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie bezrobociu 
i aktywizacja lokalnego rynku pracy. 

Tak 
wrzesień 2020 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Wojewódzki Program Integracji 
Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych 

Dofinansowanie kosztów działania dwóch zakładów aktywności zawodowej – w Kamieniu Wielkim 
i w Szprotawie na łączną kwotę: 1.047.900,00 zł (w tym środki PFRON: 955.500,00 zł i środki z budżetu 
województwa: 92.400,00 zł). 
Dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów – dofinansowanie ze środków PFRON 15 inwestycji 
na łączną kwotę 2.145.012,81 zł. 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych – 
otwarte konkursy ofert i tzw. „małe granty”. Ogłoszono 3 konkursy ofert: 

 2 konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych – dofinansowanie ze środków budżetu województwa otrzymało 9 podmiotów na łączną 
kwotę 736.000,00 zł (w tym 1 konkurs polegał na dofinansowaniu ze środków budżetu województwa 
inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera - dofinansowanie otrzymały 3 podmioty na 
łączną kwotę 7000.000,00 zł); 

 1 konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych – dofinansowanie ze środków PFRON otrzymało 21 podmiotów na łączną kwotę 
340.000,00 zł; 

 „małe granty” – dofinansowanie ze środków PFRON otrzymały 4 podmioty na łączną kwotę: 23.800,00 zł. 
Piknik Osób Niepełnosprawnych – to cykliczna impreza o charakterze plenerowym. 16.06.2019 roku na terenie 
Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie został zorganizowany IX Lubuski Piknik Osób 
Niepełnosprawnych. Impreza ta jest wspaniałą okazją do nawiązania nowych znajomości oraz zintegrowania 

Tak 
wrzesień 2020 
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się społeczeństwa ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami i ujawnienia ich talentów. Zapewniono 
szereg atrakcji dla całych rodzin m.in.: korty tenisowe, jazdę konną na lonży, całą masę atrakcji dla 
najmłodszych: balony, dmuchane zamki, zjeżdżalnie, gry, zabawy, turnieje, występy artystyczne. Na 
organizację ww. imprezy zostały przeznaczone środki z budżetu Województwa Lubuskiego w wysokości 
5.000,00 zł. 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Wojewódzki Program na rzecz 
Osób Starszych 

Zgodnie z „Wojewódzkim Programem na rzecz Osób Starszych”, o którym mowa w „Programie współpracy 
Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”, zaplanowano wsparcie zadania 
w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim, w tym: realizacja projektów w zakresie 
zwiększania poziomu aktywności osób starszych; realizacja projektów z zakresu działalności kulturalnej 
i sportowej; działania przeciwdziałające e - wykluczeniu np. kursy, szkolenia, warsztaty itp.; wzmacnianie 
i promowanie integracji międzypokoleniowej; zwiększanie świadomości osób starszych na temat przemocy. 
Ogłoszono dwa otwarte konkursy: 

 Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 380.000 zł. Maksymalna kwota 
dofinansowania pojedynczego projektu mogła wynieść do 10.000 zł. W przedmiotowym obszarze wpłynęło 
76 ofert, dofinansowano 44 oferty, zawarto 44 umowy. 

 Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 150.000 zł. Maksymalna kwota 
dofinansowania pojedynczego projektu mogła wynieść do 10.000 zł. W przedmiotowym obszarze wpłynęło 
69 ofert, dofinansowano 25 ofert, zawarto 25 umów. 

Tak 
wrzesień 2020 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Program opieki nad zabytkami 
województwa lubuskiego na lata 

2017-2020 

,,Program opieki nad zabytkami województwa lubuskiego na lata 2017-2020" zawiera ogólną specjalistyczna 
analizę, obecnego stanu substancji zabytkowej na obszarze województwa lubuskiego oraz określa, przy 
uwzględnieniu specyfiki regionu, najważniejsze cele w zakresie opieki nad zabytkami wraz z możliwymi 
metodami ich osiągania. Dokument został sporządzony przez kompetentny i doświadczony podmiot 
zewnętrzny wyłoniony w drodze formalnej procedury, zyskując pozytywną opinię Lubuskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, zgodnie z wymogiem ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dokument 
został przekazany lubuskim podmiotom samorządowym, edukacyjnym i społecznym celem upowszechnienia, 
a także udostępniony na stronie internetowej: www.lubuskie.pl. Podstawowym narzędziem realizacji przez 
Samorząd Województwa Lubuskiego zapisów Programu stały się dotacje celowe na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się. na 
terenie województwa lubuskiego. Sejmik Województwa Lubuskiego udzielił po raz jedenasty w historii 
Województwa Lubuskiego tego rodzaju dotacje 35 beneficjentom w kwocie 950 000,00. Zostały one 
przeznaczone przede wszystkim na renowację zabytkowych obiektów sakralnych (30), w rożnych 

Tak 
Czerwiec 



35 
 

Jednostka 
odpowiedzialna 

w UMWL 
Nazwa dokumentu Opis zadania 

Czy jest 
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sprawozdanie 

Sejmikowi 
Województwa 
Lubuskiego? 

miejscowościach regionu. Program opieki nad zabytkami, jako jeden z instrumentów zarzadzania rozwojem 
województwa - zgodnie ze statutem - jest realizacją strategii jego rozwoju. W ramach określonych zadań 
działania w zakresie ochrony substancji zabytkowej realizowane były przez instytucje kultury mające siedziby 
w zabytkowych obiektach. Ponadto realizowały program edukacyjny – wystawy problemowe, wykłady z historii 
sztuki, w muzeach Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp., szczególny wymiar miały wydarzenia związane 
z Europejskimi Dniami Dziedzictwa Kulturowego, prezentujących kulturę, sztukę i tradycje różnych narodów 
Europy i 100. Rocznicą Niepodległości Polski organizowane w Muzeach, Filharmonii Zielonogórskiej, 
Bibliotekach i RCAK-u. Należy podkreślić wzrastające zaangażowanie samorządów terytorialnych w działania 
związane z ochrona i promocją dziedzictwa kulturowego na swoim obszarze, o czym świadczy wzrost 
nakładów na prace remontowo-konserwatorskie. Tylko w Zielonej Górze była to w 2019 roku kwota 
przekraczająca 1 000 000,00. Wzrasta poczucie tożsamości kulturowej regionów widoczne w organizowanych 
lokalnie świętach tradycji i ciągle obecna współpraca polsko-niemiecka w obszarze wspólnego dziedzictwa 
kulturowego. 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Program współpracy 
Województwa Lubuskiego z 

organizacjami pozarządowymi 
w 2020 

Celem głównym Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i wzmacnianie aktywności 
społecznej poprzez budowanie relacji partnerskich pomiędzy Samorządem Województwa a podmiotami 
Programu. Celami szczegółowymi Programu są: tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju trzeciego 
sektora w województwie lubuskim i wzmacnianie jego potencjału; kształtowanie idei społeczeństwa 
obywatelskiego poprzez promocję postaw prospołecznych i włączanie społeczne; zwiększenie wpływu sektora 
obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w województwie lubuskim; dążenie do pełniejszego 
zaspokajania potrzeb społecznych, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców województwa 
lubuskiego; integrowanie podmiotów Programu realizujących inicjatywy w sferze zadań publicznych 
wymienionych wart.4 ustawy; wspieranie nowatorskich rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom 
i dążeniom społecznym oraz umożliwiających rozwiązywanie problemów społecznych. 
Szczegółowe informacje o realizacji Programu zawarte zostały w rozdziale dot. realizacji budżetu 
obywatelskiego. 

Tak 
Maj 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Program Rozwoju Kultury 
Województwa Lubuskiego na 

lata 2018-2020 

Jako rekomendowane działania dla regionu w obszarze polityki kulturalnej wskazano projekty mające 
strategiczne znaczenie dla Województwa Lubuskiego: „Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa 
kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki", 
,„Modernizacja Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze”, „Rozbudowa i modernizacja 
budynku Filharmonii Zielonogórskiej”, „Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz 
modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie Młyńskiej w Bogdańcu”. Projekty otrzymały w 2018 r. 
dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa 

Tak 
Sprawozdanie 

przewidziane na I 
półrocze 2021 
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kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą 
ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 
Priorytety: 

 Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze RPO – aktualizacja dokumentacji remontowej na potrzeby 
przetargu. 

 Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa kulturowego Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie 
Wielkopolskim na potrzeby rozwoju turystyki RPO – zakończono remont budynku teatru, trwają     
przygotowania do ogłoszenia przetargu na wyposażenie teatru w sprzęt multimedialny oraz na rewitalizację 
ogrodu. 

 Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej POiŚ – projekt jest realizowany zgodnie 
z harmonogramem prac budowlanych.  

 Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji Kultury RPO - zakończono prace 
remontowe zabytkowej willi. Powtórzony przetarg na dostawę wyposażenia. 

 Rozbudowa i nadbudowa budynku RCAK w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku RPO – 
Pierwszy przetarg unieważniono, odbył się kolejny. 

 Rozbudowa i modernizacja budynku Filharmonii Zielonogórskiej – etap I RPO  - prace remontowe 
prowadzone są zgodnie z harmonogramem. 

 Kompleksowy remont, konserwacja i renowacja zabytków oraz modernizacja wystaw stałych w Zagrodzie 
Młyńskiej w Bogdańcu RPO – prace remontowe prowadzone są zgodnie z harmonogramem. 

Departament 
Rolnictwa, 
Zasobów 

Naturalnych, 
Rybactwa 

i Rozwoju Wsi 

Program udrożnienia wód 
płynących dla celów rybactwa 
w województwie lubuskim na 

lata 2005 – 2020” przyjęty 
uchwałą nr XXVI1/199/2005 
z dnia 21 marca 2005 roku 

Sejmiku Wojew6dztwa 
Lubuskiego 

„Program udrożnienia wód płynących dla celów rybactwa w województwie lubuskim na lata 2005 – 2020” został 
przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego nr XXVII/199/2005 z dnia 21 marca 2005 roku. Celem 
Programu jest odtworzenie populacji cennych gospodarczo ryb dwuśrodowiskowych i minogów w ciekach 
województwa lubuskiego poprzez przywrócenie tym gatunkom warunków swobodnej migracji, przy równolegle 
prowadzonych zarybieniach gatunkami ryb wędrownych (głównie certy, łososia, troci wędrownej). Do końca 
2019 roku, po czternastu latach istnienia Programu, wybudowano łącznie 20 przepławek dla ryb. Na budowę 
oraz modernizację budowli hydrotechnicznych decydują się m. in. użytkownicy elektrowni wodnych, inwestorzy 
zamierzający budować nowe stopnie wodne, jak również organy i służby ochrony przyrody tj. regionalne 
dyrekcje ochrony środowiska i dyrekcje parków narodowych. Realizacja założeń programu wymaga podjęcia 
działań towarzyszących, mających na celu przywrócenie lub zwiększenie populacji ryb dwuśrodowiskowych. 
Udrożnienie cieków musi być poparte akcją zarybieniową, którą prowadzi przede wszystkim Okręg Polskiego 

Tak 
Uchwała nr 82/1246/20 
Zarządu Województwa 
Lubuskiego z dnia 25 

lutego 2020 r. 
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Związku Wędkarskiego w Gorzowie Wielkopolskim, Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze oraz 
Drawieński Park Narodowy. 
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3.4 CEL STRATEGICZNY 4 Region efektywnie zarządzany 

Jednostka 
odpowiedzialna 

w UMWL 
Nazwa dokumentu Opis zadania 

Czy jest 
przedstawiane 
sprawozdanie 

Sejmikowi 
Województwa 
Lubuskiego? 

Biuro Współpracy 
Zagranicznej 
i Europejskiej 
Współpracy 
Terytorialnej 

Priorytety Współpracy 
Zagranicznej Województwa 

Lubuskiego 

Współpraca zagraniczna Województwa Lubuskiego jest jednym z istotnych elementów wszechstronnego, 
zrównoważonego rozwoju Lubuskiego, w tym rozwoju kapitału ludzkiego, intelektualnego i społecznego oraz 
wzrostu jego konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Kierunki i cele działania Samorządu Województwa 
Lubuskiego w zakresie zagranicznej współpracy zagranicznej określa uchwała nr LII/525/2010 Sejmiku 
Województwa Lubuskiego z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia „Priorytetów współpracy 
zagranicznej Województwa Lubuskiego”. Dokument, dotyczy realizacji priorytetów współpracy zagranicznej 
przez komórki organizacyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz jednostki podległe za 
rok 2019. 

Tak 
(kwiecień 2020 r.) 

Departament 
Organizacyjno-

Prawny 

System Zarządzania Jakością 
(SZJ) 

Zgodny z normą ISO 9001:2000 (ostatnia nowelizacja ISO 9001:2015). Został wdrożony w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2004 i był to pierwszy urząd 
marszałkowski w kraju który otrzymał certyfikat jakości dla systemu zarządzania jakością, zgodnego z normą 
ISO 9001:2000.  Każdego roku w okresie ważności certyfikatu – który jest ważny 3 lata -  jednostka, która 
przyznała certyfikat jakości przeprowadza audity nadzoru, które mają dostarczyć dowodów na to, że system 
działa właściwie, jest doskonalony i zgodny z wymaganiami normy.  
Ostatnia certyfikacja systemu odbyła się w 2017 r., natomiast 29 maja 2019 r. odbył się  audit nadzoru jednostki 
certyfikującej, który potwierdził,  że funkcjonujący system zarządzania jakością  w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze jest utrzymywany i działa  zgodnie z wymaganiami normy ISO 
9001:2015, rekomendując jednocześnie utrzymanie ważności certyfikatu jakości. Jednostka certyfikująca 
podkreśliła silne strony Urzędu, m.in.:  

 kulturę i organizację pracy,  

 kompetencje, zaangażowanie i świadomość personelu,  

 znajomość obowiązujących przepisów,  

 podział i określanie zadań w zarządzeniach Departamentów wg ich wewnętrznych struktur,  

 nadzór nad dokumentacją systemową, pełnomocnictwami i upoważnieniami,  

 prowadzenie przeglądu zarządzania, 

 podejmowanie licznych inicjatyw,  organizacji przedsięwzięć i ich realizacja.   

Nie 

Departament 
Przedsiębiorczości 

i Strategii Marki 

Plan Działań Promocyjnych 
Województwa Lubuskiego na 

rok 2019 

Zgodnie z założeniami Księgi Marki Lubuskie oraz na podstawie przyjętej w 17.12.2018 r. Uchwały nr II/9/18 
Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na rok 2019, 
corocznie opracowywany jest Plan Działań Promocyjnych (..). Dokument ten stanowi podstawę koordynacji 

Nie 
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wszelkich działań oraz zachowań marketingowych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego , 
a także jednostek podległych. Opracowany Plan zawiera wytyczne co do celów i koncepcji Marki, a także 
sposobów realizacji przyjętych założeń. Daje on zatem podstawę do budowania marki województwa, 
a w dalszej perspektywie daje możliwość uzyskania trwałych i skutecznych efektów. Plan pozwala na dalszą 
systematyzację działań promocyjnych województwa i wpływa na racjonalizację realizowanych i planowanych 
wydatków promocyjnych w kolejnych latach budżetowych. 
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IV. REALIZACJA INNYCH ZADAŃ ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  

Podobnie jak przy raportowaniu zadań zrealizowanych na podstawie obowiązujących strategii, 

programów i planów regionalnych, tak i pozostałe inicjatywy Zarządu Województwa ujęto w ramy Strategii 

Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 i jej czterech celów strategicznych.  

4.1 CEL STRATEGICZNY 1 Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Nazwa zadania Opis zadania 

Departament 
Infrastruktury 
i Komunikacji 

Energetyka W 2019 roku zorganizowano dwa posiedzenia Regionalnej Rady ds. 
Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego (13 czerwca 2019 
roku odbyło się XX posiedzenie, a 27 września 2019 roku kolejne), 
w których oprócz członków Rady, uczestniczyli przedstawiciele 
zewnętrznych instytucji. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia 
dotyczące planów rozwoju  elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej na 
terenie województwa lubuskiego z uwzględnieniem elektromobilności 
(kierownictwo Biura Planowania Rozwoju Sieci ENEA Operator 
Sp. z o.o., Biura Elektromobilności i Transportu ENEA Operator 
Sp. z o.o. orazBiura Przyłączeń ENEA Operator Sp. z o.o.), a także 
inteligentnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (kadra 
zarządzająca Ekoenergetyka-Polska Sp. z o.o.). 
Podczas wrześniowej debaty omówiono informację przekazaną przez 
Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie 
Energii dotyczącą klastrów energii, przedstawiono założenia oraz 
zamierzenia inwestycyjne związane z rozwojem energetyki odnawialnej 
w ramach klastrów energii na terenie województwa lubuskiego 
(przedstawiciele klastra energyREGION Michałowo, energyREGION 
Słońsk oraz energyREGION Rzepin), a także zaprezentowano 
możliwości finansowania sektora OZE, w tym klastrów energii przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego (przedstawiciel BGK). 

Biuro Projektów 
Własnych 

i Społeczeństwa 
Informacyjnego 

Park Technologii 
Kosmicznych 

Uzyskanie dofinansowania na realizację projektu „Park Technologii 
Kosmicznych”. Inicjatywa Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej 
Górze ma na celu stworzenie w województwie lubuskim wiodącego 
ośrodka przemysłowo-badawczego inżynierii kosmicznej i satelitarnej 
oraz innowacyjnego przemysłu. W regionie dużym wyzwaniem 
pozostaje podniesienie jego innowacyjności. Dostrzegalny jest 
innowacyjny potencjał tkwiący w lubuskim środowisku naukowym 
i gospodarce, związany z rozwojem branż wysokiej technologii, w tym 
technologii kosmicznych. W ramach rozwijania inteligentnych 
specjalizacji regionu zakłada się komercjalizację badań a także 
inkubowanie innowacyjnych firm (start-upów), co w efekcie przyczyni się 
do wzmocnienia konkurencyjności regionu. 
W 2019 roku samorząd województwa dokonał nabycia nieruchomości 
gruntowej na strefie ekonomicznej w Zielonej Górze – Nowym Kisielinie, 
na której zostanie zlokalizowany Park Technologii Kosmicznych. 
W trakcie realizacji jest również proces zmian Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla powyższego obszaru, 
umożliwiający budowę obiektu. Przygotowana została  dokumentacja, 
dotycząca postępowania przetargowego na projekt i wykonanie 
infrastruktury Parku. Planowane rozpoczęcie inwestycji nastąpi w roku 
2020.   

Departament 
Rozwoju 

Regionalnego 

Centrum Badań 
Kosmicznych  

Polskiej Akademii Nauk  

Oddział CBK Pan w Zielonej Górze utworzony został w kwietniu 2019 r. 
W czerwcu zakończono rekrutację pracowników Oddziału (7 osób, 
w tym 3 profesorów tytularnych, 2 adiunktów, 1 informatyk i 1 doktorant). 
Prace badawcze prowadzone od lipca koncentrowały się na stworzeniu 
modelu sterowania systemem złożonym z pojazdu poruszającego się na 
płaszczyźnie i zamocowanego na pojeździe manipulatora 
trójramiennego. Zespół CBK przygotował projekt współpracy 
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Jednostka 
odpowiedzialna 

Nazwa zadania Opis zadania 

transgranicznej pomiędzy podmiotami z województwa lubuskiego 
i Brandenburgii pn. „SpaceRegion: Trangraniczna integracja sektora 
kosmicznego”. Partnerem niemieckim jest Instytut Mikroelektroniki 
z Frankfurtu nad Odrą (IHP). Projekt rozpoczyna się w maju 2020 r. 
i trwa 2 lata. Zielonogórski zespól CBK jest odpowiedzialny za 
zaprojektowanie wyposażenia do 4 z 7 laboratoriów Parku Technologii 
Kosmicznych. Pracownicy zespołu opublikowali 3 prace naukowe 
i przygotowali rozdział w amerykańskiej monografii dotyczącej 
technologii planetarnych badań podpowierzchniowych. Zespół wystąpił 
na 2 seminariach zewnętrznych oraz prowadził comiesięczne seminaria 
wewnętrzne. CBK w 2019 r. wykorzystało 243 247, 19 zł dotacji 
podmiotowej z budżetu województwa. 

Departament 
Przedsiębiorczości 

i Strategii Marki 

Wspieranie 
przedsiębiorstw 
eksportowych 

i inwestorów dla 
województwa lubuskiego 

poprzez działanie 
Centrum Obsługi 

Inwestorów i Eksporterów 
(COIE) 

Udzielanie bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców 
w zakresie: analiza baz danych w poszukiwaniu potencjalnych 
partnerów gospodarczych; pozyskiwanie informacji nt. potencjalnych 
zagranicznych rynków zbytu; udostępnianie informacji odnośnie źródeł 
i procedur pozyskiwania środków na finansowanie działalności 
eksportowej; opracowanie projektów i zapytań dot. zapotrzebowania na 
towary i usługi kontrahentów zagranicznych w zakresie pro-eksport 
i pro-biz; organizacja wizyt roboczych na terenie JST; organizacja 
spotkań informacyjnych dla potencjalnych eksporterów; organizacja 
misji gospodarczych, współpraca z Izbami Przemysłowo-Handlowymi 
w kraju i za granicą, współpraca z Zagranicznymi Biurami Handlowymi - 
agendami Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, aktualizacja Katalogu 
Produktów Eksportowych, aktualizacja Katalogu Terenów 
Inwestycyjnych Województwa Lubuskiego oraz folderu promującego 
potencjał gospodarczy pt. "Odkryj Lubuskie". Prowadzenie stron 
internetowych lubuskie.trade.gov.pl oraz investinlubuskie.pl. 
Współorganizacja konkursów gospodarczych promujących najlepszych 
przedsiębiorców i przedsiębiorstwa (Lubuski Lider Biznesu) oraz 
najlepsze obiekty budowlane regionu (Lubuski Mister Budowy). 

Departament 
Przedsiębiorczości 

i Strategii Marki 

Promocja gospodarcza 
województwa lubuskiego 

poprzez organizację 
i udział w krajowych 

i zagranicznych 
wydarzeniach 

gospodarczych 

Realizacja projektu współfinansowanego z RPO-Lubuskie 2020 ma na 
celu wsparcie lubuskich przedsiębiorstw w internacjonalizacji swoich 
działalności. W ramach projektu w 2019 roku zrealizowano misje 
gospodarcze do Niemiec na targi Hannover Messe, do Hiszpanii i Chin, 
w których wzięło udział w sumie 30 lubuskich firm. Ich efektem są 
nawiązanie kontakty handlowe i współpraca biznesowa. Zadaniem 
w projekcie była też organizacja kolejnej edycji Lubuskiego Kongresu 
Gospodarczego, jedynego na tak dużą skalę spotkania środowisk 
biznesowych, w których każdego roku bierze udział ponad 500 osób. 
Kongres to dwudniowe wydarzenie organizowane w kilku miejscach 
jednocześnie, którego celem jest wymiana myśli i doświadczeń w sferze 
biznesu, podczas których przedsiębiorcy mają możliwość wysłuchać 
i spotkać się z międzynarodowymi specjalistami różnych branż. 

Gabinet Zarządu Wsparcie rozwoju 
kontaktów 

gospodarczych 
z Izraelem 

Zarząd Województwa spotkał się z przedstawicielem Izby Gospodarczej 
w Izraelu. Omawianymi obszarami potencjalnej współpracy były rozwój 
Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost, energia odnawialna oraz 
zarządzanie gospodarką wodną.  

Departament 
Przedsiębiorczości 

i Strategii Marki 

Rozwój Lubuskiego 
Centrum Winiarstwa 

Realizacja dwóch głównych zadań: 

 Kontynuacja edukacyjno-promocyjnej kampanii „Lubuskie po drodze” 
Kraina winem i miodem płynąca, m.in.: całoroczna kampania 
promocyjna w prasie branżowej i ogólnopolskiej; druk przewodników; 
cykl wykładów winiarskich; wystawy tematyczne i edukacyjne 
związane z tradycjami winiarskimi; kurs sommolierski; dzień pszczoły; 
konkurs malarski; majówka na winnicy; akademia winiarska; konkurs 
win lubuskich; winobranie w winnicy; święto młodego wina; święta 
w winnicy. 

 Promocja medialna Lubuskiego Centrum Winiarstwa, m.in. promocja 
w prasie i na Facebooku; spot promocyjny; rozbudowa pszczelarskiej 
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Jednostka 
odpowiedzialna 

Nazwa zadania Opis zadania 

ścieżki edukacyjnej; doposażenie sali do produkcji wina; prowadzenie 
strony internetowej centrum. 

Departament 
Rolnictwa, 
Zasobów 

Naturalnych, 
Rybactwa 

i Rozwoju Wsi – 
Lubuskie Centrum 

Produktu 
Regionalnego 

Lubuskie Centrum 
Produktu Regionalnego 

Zatwierdzenie Regulaminu Rady Programowej Lubuskiego Centrum 
Produktu Regionalnego w Zielonej Górze – Uchwała nr 28/415/19 z dnia 
10 kwietnia 2019 r. Zatwierdzenie Listy Członków Rady Programowej 
Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze – 
Uchwała nr 32/460/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. Pokłosiem 
zorganizowanego przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego 
w Zielonej Górze Forum Producentów Produktów Regionalnych było 
powołanie Rady Programowej, składającej się z 20 członków. Sześciu 
przedstawicieli instytucji i czternastu przedstawicieli poszczególnych 
branż. Rada Programowa jest głosem wytwórców, producentów, 
usługodawców i ciałem opiniotwórczo-doradczym centrum. Spotyka się 
raz na kwartał. Na bieżąco Członkowie Rady współpracują z jednostką 
w zakresie usług doradczych – mailowo lub telefonicznie. 
Realizacja projektu: pt. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział 
w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”. Lubuskie Centrum 
Produktu Regionalnego w Zielonej Górze realizuje projekt 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Promocja 
gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i  misjach 
zagranicznych”. Łącznie 45 Lubuskich Przedsiębiorców do końca 2019 
roku wzięło udział w zorganizowanych przez LCPR Misjach 
Gospodarczych do Hiszpanii, Chin, Niemiec, Kazachstanu i Francji.  
Realizacja projektu: pt. „Promocja gospodarcza województwa 
lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnej sektora 
agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym 
i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, 
tradycyjnych i lokalnych”. We wrześniu została wydana Decyzja nr 
RPLB.01.04.01-08-0002/19-00 określająca szczegółowe warunki 
przyznania dofinansowania na realizację tego projektu. W związku 
z późniejszym niż zakładano podpisaniem tejże decyzji realizacja 
projektu została przełożona na rok 2020. 

Biuro Projektów 
Własnych 

i Społeczeństwa 
Informacyjnego 

Kreowanie kierunków 
rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego 
w województwie 

lubuskim. Koordynacja 
inicjatyw i projektów 
służących rozwojowi 

społeczeństwa 
informacyjnego 

w województwie. 

W ramach wydarzenia Technologiczne Lubuskie, dla dzieci i młodzieży 
z terenu województwa lubuskiego zorganizowane zostały konkursy, 
spotkania i warsztaty pn.: „Podróż na Marsa”, „Lubuskie Koduje”. 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 
Lubuskiego 

Ochrona czynna 
i monitoring elementów 

przyrodniczych 
w Parkach 

Krajobrazowych 
Województwa 
Lubuskiego 

W ramach projektu, między innymi zrealizowano ochronę czynną 
bociana białego, która polegała na czyszczeniu gniazd oraz 
monitorowaniu lęgów tego gatunku w Parku Krajobrazowym Ujście 
Warty.  Podczas czyszczenia zaśmieconych gniazd obrączkowano 
młode bociany białe. Ponadto na jednym gnieździe w Lemierzycach 
zamontowano kamerę internetową, przekazującą obraz on-line na 
stronie internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 
Lubuskiego. Zadanie dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Koszt 
73 200,00 zł. 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 
Lubuskiego 

Ochrona czynna siedlisk 
oraz gatunków 

chronionych 
i zagrożonych 
wyginięciem. 

W ramach zadania na terenie parków krajobrazowych województwa 
lubuskiego wykonano prace: 

 poprawa i utrzymanie siedlisk we właściwym stanie pod kątem 
ochrony modraszka nausitousa i telejusa poprzez koszenie płatów 
ekosystemów trawiastych na wałach przeciwpowodziowych 
w Krzesińskim Parku Krajobrazowym; 

 ochrona gniewosza plamistego w miejscowości Lipy poprzez 
doświetlenie stoku i utrzymanie siedliska we właściwym stanie oraz 
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Jednostka 
odpowiedzialna 

Nazwa zadania Opis zadania 

monitorowanie stanu populacji w Barlinecko-Gorzowskim Parku 
Krajobrazowym; 

 ochrona muraw kserotermicznych w Owczarach poprzez wykaszanie 
i odkrzewianie we współpracy z „Muzeum Łąki” w Owczarach w celu 
zachowania we właściwym stanie siedliska w Parku Krajobrazowym 
Ujście Warty; 

 ochrona popielic szarych wsiedlanych w ramach projektu 
realizowanego przez PTOP Salamandra – pomoc przy reintrodukcji, 
dokarmianiu i monitorowaniu populacji w Barlinecko--Gorzowskim 
Parku Krajobrazowym; 

 czynna ochrona płazów bezogoniastych, na szlaku wiosennej 
migracji godowej przez drogę powiatową w Lipach w  Barlinecko--
Gorzowskim Parku Krajobrazowym; 

 czynna ochrona płomykówki poprzez wywieszenie budek lęgowych 
na terenie Łagowsko Sulęcińskiego i Pszczewskiego Parku 
Krajobrazowego; 

 czynna ochrona ptaków z rzędu wróblowate poprzez wywieszenie 
budek lęgowych na terenie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego. 

Departament 
Rolnictwa, 
Zasobów 

Naturalnych, 
Rybactwa 

i Rozwoju Wsi 

Działania dot.  podziału 
środków budżetu 

Województwa 
Lubuskiego związanych 
z wyłączeniem gruntów 

rolnych z produkcji 
rolniczej na 2019 r. 

Na podstawie uchwał Zarządu Województwa przygotowano, 
realizowano i dostosowywano do aktualnych potrzeb plan podziału 
środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączeniem 
gruntów rolnych z produkcji rolniczej na 2019 r. Zawarte zostały umowy 
udzielające dotacji, które zrealizowano do końca 2019 r. W trakcie 
realizacji planu wprowadzono nowe dotacje celowe. Uzupełniono 
i sprecyzowano zasady rozdysponowywania środków budżetu 
Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych 
z produkcji, a jej konsekwencją jest wzmocnienie ochrony gruntów 
rolnych.  

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Działania w zakresie 
ewidencjonowania 

i kontrolowania 
działalności turystycznej 
na terenie województwa 

lubuskiego 

W ramach zleconych zadań rządowych marszałkowi województwa 
prowadzona jest ewidencja obiektów hotelarskich, ewidencję uprawnień 
przewodników górskich oraz rejestr organizatorów turystyki 
i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług 
turystycznych. Realizowany jest roczny harmonogram kontroli 
okresowych obiektów hotelarskich oraz działalności organizatorów 
turystyki  i/lub  przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych 
usług turystycznych. wiedzy dot. prawa budowlanego. Przedsiębiorcy 
prowadzący obiekty hotelarskie są kontrolowani i doradzani w temacie 
obowiązującego prawa budowlanego, obowiązujących przepisów 
przeciwpożarowych, oraz pozostałych ok. 20 okołoturystycznych aktów 
prawnych, które  są  niezbędne do prawidłowej realizacji zadań i obsługi 
przedsiębiorców. Na koniec 2019 r. w Ewidencji  obiektów hotelarskich 
figurowało 94 obiekty hotelarskie. Każdy z obiektów podlega 
obowiązkowej kontroli nie rzadziej niż raz na trzy lata (kontrola okresowa 
24 obiekty w 2019 r.). Ponadto prowadzone są postępowania 
kategoryzacyjne związane z wolą zaszeregowania do odpowiedniego 
rodzaju i kategorii prowadzonych przez przedsiębiorców obiektów (11 
kontroli w 2019 r.). Dodatkowo prowadzony jest monitoring rynku 
i kontrole przedsiębiorców, którzy do tej pory nie byli wpisani do 
przedmiotowej ewidencji. W 2019 r. zmianie uległo: 1. zmiana motel ** 
na hotel ***; 2. motel * na motel **; 3. hotel *** na hotel **. 
Ponadto dokonano 3 potwierdzeń zaszeregowania obiektów 
hotelarskich w związku ze zmiana prowadzącego obiekt (decyzja jest 
na przedsiębiorcę).  
W Rejestrze Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 
Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych znajdowało się 71 
przedsiębiorców. Do przedsiębiorców, każdego roku, wysyłane są 
pisma przypominające obowiązek złożenia dokumentów 
zabezpieczenia finansowego na wypadek niewypłacalności.  Ww. 
dokumenty  podlegają analizie oraz wprowadzeniu do systemu 
informatycznego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.  
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Jednostka 
odpowiedzialna 

Nazwa zadania Opis zadania 

Marszałkowie województw zostali zobligowani do wykonywania 
dodatkowych czynności związanych z prowadzeniem Rejestru 
Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających nabywanie 
powiązanych usług turystycznych tj. obowiązkiem organizacji powrotu 
do kraju klientów oraz zwrotu zaliczek wniesionych przez klientów 
niewypłacalnych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, 
a także dodatkowych kontroli przedsiębiorców, którzy do tej pory nie byli 
wpisani do przedmiotowego rejestru. 
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4.2 CEL STRATEGICZNY 2 Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna  

Jednostka 
odpowiedzialna 

Nazwa zadania Opis zadania 

Departament 
Infrastruktury 
i Komunikacji 

Rozwój i promocja  
portu lotniczego Zielona 

Góra/Babimost 

Zawarcie umowy z PLL LOT na wykonywanie połączeń lotniczych między 
Zieloną Górą a Warszawą w 2019 r. i 2020 r. Udział w zgłaszaniu do 
Ministerstwa Infrastruktury uwag do Polityki Rozwoju Transportu 
Lotniczego w Polsce do 2030 r. Przekazanie działań do PP Porty Lotnicze 
w sprawie aktualizacji Planu Generalnego dla Lotniska Zielona 
Góra/Babimost do 2034 r. Kontynuowanie działań związanych 
z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o udzielenie PSO na połączenie 
lotnicze między Zieloną Górą a Warszawą. Rozpoczęcie działań 
związanych z nowelizacją listy wpisanych obiektów lotniskowych 
w korytarze TEN-T – dodanie do listy lotniska Zielona Góra/Babimost. 
W 2019 r. podpisano umowę z Coral Travel Poland Sp. na usługę 
dystrybucji i przygotowania materiałów promocyjnych z logo 
Województwa Lubuskiego i Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost na 
pokładach samolotów wylatujących w międzynarodowe kierunki 
wakacyjno-czarterowe w sezonie letnim w 2019 r. z Portu Lotniczego 
Zielona Góra/Babimost. Dzięki temu została zrealizowana szeroka 
promocja WL oraz Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost wśród 
pasażerów korzystających z oferty wakacyjnych lotów do Turcji 
z lubuskiego lotniska.  
Od czerwca 2019 r. wprowadzony został nowy rozkład lotów 
realizowanych przez PLL LOT, w związku z tym przeprowadzona została 
szeroka kampania promocyjno-informacyjna w mediach 
społecznościowych, na telebimach w województwie lubuskim oraz na 
wybranych stronach internetowych. Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost 
był promowany również podczas wydarzeń sportowych: w trakcie 
Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Dziecięcej Green Star Cup 
2019, który odbył się w dniach 28-29 grudnia 2019 r. w Zielonej Górze 
oraz podczas „Rodzinnego pikniku z tenisem na ty” . 
Od czerwcu 2019 r. inicjowano konkursy  m.in. w mediach 
społecznościowych (na fanpage'u lotniska został ogłoszony konkurs 
z okazji "Walentynek") oraz przeprowadzony został konkurs plastyczny 
z okazji "Dnia Dziecka".  
W ramach promocji Portu Lotniczego Zielona Góra/Babimost podpisano 
umowę na połączenie autobusowe między Zieloną Górą a Portem 
Lotniczym Zielona Góra/Babimost dla pasażerów korzystających 
z krajowych połączeń lotniczych z naszego lotniska. 

Departament 
Infrastruktury 
i Komunikacji 

„ODRA VELO – ODER 
VELO 

Budowa systemu 
informacji turystycznej 

dla rozwoju 
infrastruktury rowerowej 
na pograniczu polsko-

niemieckim” 

Partnerami projektu są: Województwo Lubuskie (PP1), Związek 
Turystyczny Seenland Oder-Spree e.V. w Bad Saarow (PP2) i Lasy 
Państwowe w Zielonej Górze (PP3) i Szczecinie (PP4). W ramach prac 
przygotowawczych organizowano liczne spotkania partnerów projektów 
celu wypracowania założeń koncepcji oraz budżet projektu 
i przygotowania dokumentacji projektowej, czego efektem było złożenie 
wniosku o dofinansowanie. W czerwcu podpisano umowę 
o dofinansowanie projektu z Programu Interreg Va oraz podpisano 
Porozumienie Partnerskie pomiędzy partnerami projektu. W okresie 
sprawozdawczym, gromadzono informacje o istniejących i planowanych 
do realizacji ścieżkach rowerowych/ciągach pieszo-rowerowych 
zlokalizowanych w pasach drogowych jednostek samorządu 
terytorialnego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Lasy Państwowe udostępniły informacje 
dotyczące ich infrastruktury, która będzie częścią założeń koncepcyjnych. 
Pracowano nad sporządzeniem materiałów przetargowych dot. 
wyłonienia wykonawcy koncepcji budowy szlaków/tras rowerowych. 
Odbyły się również spotkania informacyjne i promocyjne. 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Promocja MDW E-70 Porozumienie nr 2/UMWP/DIF/2017 z dnia 19 czerwca 2017 w sprawie 
powierzenia przez Województwo Lubuskie, a przyjęcia przez 
Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji 
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Jednostka 
odpowiedzialna 

Nazwa zadania Opis zadania 

i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej 
drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, 
Szkarpawa oraz Zalew Wiślany, (planowana droga wodna E-70 na 
terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa 
lubuskiego.  
W ramach porozumienia podjęto działania informacyjne związane 
z upowszechnieniem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego 
odcinka MDW E-70, zaktualizowano stronę internetową zamieszczoną 
pod adresem www.mdwE70.pl , zorganizowano konferencje tematyczne 
związane z turystyką wodną i transportem śródlądowym, realizowano 
kampanie społeczne i promocyjne na rynkach krajowych .Uczestniczono 
m.in. w targach turystycznych w Szczecinie, Nadarzynie, Warszawie 
i Łodzi, oraz w spotkaniach grupy roboczej MDW E-70 w Toruniu 
i Gdańsku oraz brano udział w spotkaniach w MGWŻŚ oraz PGW Wody 
Polskie w Warszawie. 

Biuro Projektów 
Własnych 

i Społeczeństwa 
Informacyjnego 

„Lubuski e-Urząd II” 
oraz „Lubuskie e-

Zdrowie 

Realizacja projektów z zakresu e-usług tj. „Lubuski e-urząd II” oraz 
„Lubuskie e-Zdrowie”. W 2019 r. wybrany został Inżynier Kontraktu 
każdego z w/w projektów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

4.3 CEL STRATEGICZNY 3 Społeczna i terytorialna spójność  regionu 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Nazwa zadania Opis zadania 

Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Województwa 
Lubuskiego 

Zadania edukacyjne Termomodernizacja Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach: W 2018 
roku, złożono wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego – 
Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, 
Działanie 3.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1. 
Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT, 
na wykonanie termomodernizacji Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach. 
W grudniu 2019 roku Uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego 
otrzymano dofinasowanie na realizację zadania. Koszt 291 924,55 zł. 
Remonty w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie i Leśnej 
Stacji Dydaktycznej w Lipach: Najważniejsze remonty w Ośrodku 
Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie i Leśnej Stacji Dydaktycznej 
w Lipach to: 
- prace remontowe obiektów budowlanych na terenie Leśnej Stacji 
Dydaktycznej w Lipach w zakresie: remont komina z wymianą kominka, 
konserwacja elewacji oraz wykonanie podbitki dachu, konserwacja 
elewacji budynku gospodarczego, wymiana pokrycia dachowego 
drewnianej wiaty; oraz konserwacja elementów drewnianych i wymiana 
pokrycia dachowego platformy obserwacyjnej w rezerwacie przyrody 
„Jezioro Wielkie”, na kwotę 96 000,00 zł. 
- doposażenie sali konferencyjnej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej 
w Pszczewie w klimatyzator, ekran, krzesła, sprzęt audio – głośnik, 
wzmacniacz, kable, mikrofon, na kwotę 17 420, 00 zł. 
Utworzenie nowej sali dydaktycznej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej 
w Pszczewie: Wyposażono salę dydaktyczną w multimedialne tablice 
edukacyjne umożliwiające naukę poprzez zabawę. Zakupiono: drzewo 
przestrzenne wraz z modelami ptaków, tablicę śpiewającą z odgłosami 
ptaków, tablicę magnetyczną, mini księgę wiedzy. Zadanie 
dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Koszt 35 608,23 zł. 
Zorganizowanie wojewódzkiego finału, XVIII edycji ogólnopolskiego 
konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”: Konkurs został 
przeprowadzony w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie. 
W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych z 22 gmin 
położonych na terenie parków krajobrazowych.  Konkurs obejmował 
zagadnienia z zakresu ochrony przyrody, ekologii, ochrony środowiska, 
wiedzy o parkach krajobrazowych oraz rozpoznawanie chronionych 
gatunków roślin i zwierząt. 
Zorganizowanie 6 konkursów plastycznych, pn.: „Piękno mojej okolicy 
– przyroda i kultura Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego”, 
„Namaluj mój świat – nadwarciańskie pejzaże”,, „To co najpiękniejsze 
w moim parku krajobrazowym”, „Bocian biały w krajobrazie rolniczym”, 
„Przyroda nas zachwyca”, Najpiękniejsze krajobrazy Pszczewskiego 
Parku Krajobrazowego”. 
Prowadzenie edukacji przyrodniczej: w Ośrodku Edukacji 
Przyrodniczej w Pszczewie, Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach, 
wszystkich jednostkach terenowych Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Lubuskiego oraz w szkołach i wśród miejscowego 
społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, 
historycznych, kulturowych i turystycznych parków krajobrazowych. 
W zakresie prowadzonej edukacji przyrodniczej przeprowadzono 118 
zajęć w ramach których wyedukowano 3710 osób. 
Współorganizacja z fundacją ekologiczną Zielona Akcja seminarium 
pt.: „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – wykorzystanie niebieskiej 
i zielonej infrastruktury w kontekście adaptacji do zmian klimatu na 
terenie województwa lubuskiego” oraz konferencji pt. „Wzmacnianie 
odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej 
retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”. 
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Tematem przewodnim wydarzeń było wykorzystanie potencjału małej 
retencji i niebieskiej infrastruktury na obszarach wiejskich, poznanie 
dobrych praktyk ochrony terenów podmokłych w aspekcie zmian 
klimatu oraz działań adaptacyjnych do zmian klimatu poprzez 
wykorzystanie zielonej infrastruktury. 
Zorganizowanie konferencji pt. „O lubuskim wilku mowa”: Konferencja 
poświęcona koegzystencji człowieka i wilka, w trakcie której omówiono 
zagadnienia związane z ochroną wilka, zachowaniem wilka i ludzi 
względem siebie a także behawior wilczej rodziny. Koszt 20 000,00 zł. 
Współpraca ze stowarzyszaniem LPV Landschaftspflegeverband 
Mittlere Oder w ramach projektu Natura Viadrina +: W ramach projektu 
realizowano: na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego została 
postawiona wiata turystyczna przy ruinach zburzonego mostu przy 
Kłopocie; na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego została 
postawiona kładka (pomost) przy stawie znajdującym się przy Ośrodku 
Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie. 

Departament 
Rolnictwa, 
Zasobów 

Naturalnych, 
Rybactwa 

i Rozwoju Wsi 

Działania 
upowszechniające wśród 

rolników znajomości 
przepisów ustawy 

o ochronie zwierząt 

Przygotowano sprawozdanie za 2018 r. z realizacji „Programu 
upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów ustawy 
o ochronie zwierząt w województwie lubuskim na lata 2016-2020”. 
Sprawozdanie zostało sporządzone przez Lubuski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Kalsku, który zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  jest zobowiązany do wykonania 
ww. „Programu”. 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej - 
Wojewódzki 

Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

w Drzonkowie 

Realizacja zadań 
inwestycyjnych przez 
Wojewódzki Ośrodek 

Sportu i Rekreacji imienia 
Zbigniewa Majewskiego 

w Drzonkowie 
zmierzających do realizacji 

jednego z założeń 
Strategii Województwa 

Lubuskiego polegającego 
na dokończeniu 

rozbudowy 
Wojewódzkiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji 
w Drzonkowie. 

Realizowano zadanie „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
w gospodarce energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją 
zespołu budynków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
- Lubuskie 2020, a także zadanie pn. Roboty dodatkowe do zadania 
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce 
energetycznej WOSiR wraz z termomodernizacją zespołu budynków. 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Organizacja debaty 
Oświatowego Okrągłego 

Stołu – „Przyszłość 
lubuskiej szkoły” 

Debata Oświatowego Okrągłego Stołu – „Przyszłość lubuskiej szkoły” 
odbyła się w dniu 19 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.  
Głównymi tezami spotkania były: 
Teza 1 - Przyszłość szkoły zależy od nas samych. 
Teza 2 - Moc szkoły tkwi we współpracy wszystkich podmiotów. 
Teza 3 - Wiele barier da się pokonać, problem tkwi jedynie w strategii 
działania.  
W debacie wzięło udział około 70 osób. Jej uczestnikami byli 
nauczyciele, przedstawiciele związków zawodowych, instytucji 
oświatowych, samorządowcy, dyrektorzy szkół, rodzice oraz  
przedstawiciele organizacji pozarządowych 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Modernizacja kształcenia 
zawodowego w Powiecie 

Strzelecko – 
Drezdeneckim” – 

Porozumienie partnerskie 
z Beneficjentem tj. 

Powiatem strzelecko - 
Drezdeneckim z 7 grudnia 

2016r. Umowa z 
Beneficjentem środków nr 

Zrealizowano drugą z trzech edycji szkoleń. W ramach projektu 
przeprowadzono szkolenia z zakresu: 
Instruktor Rekreacji Ruchowe Fitness; Planowanie i organizacja imprez 
sportowych; Zasady odżywiania, regeneracji, wypoczynku i aktywności 
fizycznej. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia kursu. 
Umowa z Beneficjentem środków nr RPLB.08.04.01-08-0018/16, 
współfinansowanie Europejski Fundusz Społeczny w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2010, oś priorytetowa 
8. Nowoczesna edukacja. Działania 8.4 Doskonalenie jakości 
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RPLB.08.04.01-08-
0018/16, 

współfinansowanie 
Europejski Fundusz 
Społeczny w ramach 

Regionalnego Programu 
Operacyjnego Lubuskie 
2020, oś priorytetowa 8. 
Nowoczesna edukacja. 

Działania 8.4 
Doskonalenie jakości 

kształcenia zawodowego, 
Poddziałanie 8.4.1. 

Doskonalenie jakości 
kształcenia zawodowego – 
projekty realizowane poza 

formułą ZIT 

kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1. Doskonalenie jakości 
kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT 
Środki dla WOSiR w 2019 roku 49 tys. złotych. 

Departament 
Infrastruktury 

Społecznej/WUP 

Ustalenie kwot środków 
Funduszu Pracy dla 

samorządów powiatowych 
na finansowanie w 2019 

roku programów na rzecz 
promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej oraz innych 
fakultatywnych zadań, 

w tym rozdysponowania 
środków Funduszu Pracy 
będących w dyspozycji 

samorządu województwa 
(Uchwała Nr 22/321/19 
Zarządu Województwa 

Lubuskiego z dnia 
12 marca 2019 roku) 

Zgodnie z art. 109 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy kwoty środków Funduszu Pracy 
dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na rzecz 
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań (zwane dalej kwotami 
środków FP) są ustalane przez Zarząd Województwa według kryteriów 
określonych przez Sejmik Województwa. Uchwała Zarządu 
Województwa Lubuskiego pozwoliła na przekazanie przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej samorządom 
powiatów 50,0 mln złotych na realizację programów promocji 
zatrudnienia.  
Dzięki pozyskanym kwotom, w tym z rezerwy Ministra, Powiatowe 
Urzędy Pracy w 2019 roku objęły różnego rodzaju aktywnymi formami 
około 12,6 tys. bezrobotnych. 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Podział środków Funduszu 
Pracy, jakie mogą być 

wydatkowane w 2019 roku 
na finansowanie zadań 

realizowanych przez 
powiatowe urzędy pracy 

w ramach środków 
Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego (Uchwała 
Nr 294/4199/18 Zarządu 

Województwa Lubuskiego 
z dnia 13 listopada 2018 

roku) 

W myśl art. 109 ust. 2j ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, Zarząd Województwa dokonuje podziału środków 
Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w roku budżetowym na 
finansowanie zadań realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy 
w ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przy czym 
podziału tego dokonuje się na podstawie zapotrzebowania 
zgłaszanego przez samorządy powiatów, w ramach priorytetów 
ustalonych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego pozwoliła na przekazanie 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej samorządom 
powiatów 4,7 mln złotych na wsparcie kształcenia ustawicznego 
pracodawców i ich pracowników.  
Dzięki pozyskanym kwotom, w tym z rezerwy Ministra, Powiatowe 
Urzędy Pracy w 2019 roku wsparły kształcenie ustawicznego około 2,8 
tys. pracodawców i ich pracowników. 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Projekt pn. Otwórz się na 
pomoc, współfinansowany 

z EFS w ramach RPO 
Lubuskie 2020, Os 

priorytetowa 7 – 
Równowaga społeczna, 
Działanie 7.5 – Usługi 

społeczne 

Projekt zakłada uruchomienie i funkcjonowanie sześciu poradni 
wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym z województwa lubuskiego. Za trzy poradnie w subregionie 
gorzowskim (Świebodzin, Słubice, Strzelce Krajeńskie) odpowiada 
ROPS Zielona Góra, natomiast za trzy punkty w subregionie 
zielonogórskim (Zielona Góra, Bytom Odrzański, Żagań) partner 
projektu – Związek Młodzieży Wiejskiej w Warszawie. Każda poradnia  
świadczy specjalistyczne wsparcie: usługi psychoterapii rodzinnej 
i indywidualnej, terapię uzależnień, poradnictwo prawne, zajęcia 
w ramach szkoły dla rodziców i wychowawców oraz wsparcie 
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psychologiczne. W 2019 roku łączna liczba osób, które otrzymały 
pomoc wyniosła 454 w tym 322 kobiety i 132 mężczyzn (342 osoby 
z obszarów wiejskich).  Działania wpisują się w Lubuską Strategię 
Ochrony Zdrowia na lata 2014 – 2020 (dostęp do wsparcia w zakresie 
zdrowia psychicznego), Wojewódzki Program Pomocy Społecznej 
(wspieranie osób i rodzin  
w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej) oraz Strategię Polityki 
Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020 (wspieranie 
rodziny w wypełnianiu jej funkcji). 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Projekt „Partnerstwo dla 
rodziny” w ramach 

Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 
współfinansowanego ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Celem projektu jest objęcie wsparciem i podniesienie kompetencji 
pracowników  i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację 
zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ww. ustawy, 

w okresie od 01 X 2019 r. do 30 IX 2021 r. na terenie woj. lubuskiego, 

pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz 
zachodniopomorskiego. Działania skierowane będą do osób i instytucji 
na wszystkich szczeblach administracji samorządowej (gminy, powiaty, 
województwa) i rządowej w województwie. Grupę docelową projektu 
realizowanego w woj. lubuskim stanowić będzie ogółem 319 osób.  
Szkolenia organizowane będą w zakresie: dla kadry zarządzającej; 
budowania lokalnego systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej 
oraz pozyskiwania środków na ten cel; stosowania prawa; kompetencji 
osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i rodzinami; dla organów 
kontrolnych wojewody; dla służb współpracujących i tworzących 
system wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz adopcji. 
W 2019 roku  zatrudniono osobę do obsługi projektu, przygotowano 
ankietę badającą potrzeby szkoleniowe. 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Projekt pn. Kooperacja – 
efektywna i skuteczna,  

finansowany ze środków 
programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, 
w ramach II Osi 

priorytetowej: Efektywne 
polityki publiczne dla rynku 

pracy, gospodarki 
i edukacji POWR, 

Działanie 2.5 Skuteczna 
pomoc społeczna 

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji 
pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami 
innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach 
Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, 
pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie 
i lubuskie do 31.03.2021 r.  
W 2019 roku zorganizowano cykliczne spotkania Powiatowych Grup 
Refleksyjnych, Powiatowych Zespołów Kooperacji, Powiatowych Grup 
Decydentów, Regionalnej Grupy Refleksyjnej. Powyższe spotkania 
kierowane były do przedstawicieli instytucji oraz organizacji 
zaangażowanych we wsparcie osób/rodzin zagrożonych 
wykluczeniem. Praca w ramach ww. Grup przyczyniła się do 
wypracowania Modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy 
i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych 
w gminach miejsko – wiejskich, który w 2020 r. znajduje się etapie 
wdrażania. 

Departament 
Infrastruktury 

Społecznej/ROPS 

Projekt pn. "EFEKT 
SYNERGII  - koordynacja 

lubuskiej ekonomii 
społecznej" 

współfinansowany ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

Lubuskie 2020., Oś 
Priorytetowa 7. 

Równowaga społeczna, 
Działanie 7.6. Wsparcie 
dla OWES i ROPS    we 

wzmacnianiu sektora 
ekonomii społecznej, 
Poddziałanie 7.6.2 

W I 2019 r. rozpoczęła się realizacja II edycji projektu „EFEKT 
SYNERGII- koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”, projekt ma na 
celu poprawę warunków rozwoju ekonomii społecznej oraz 
wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia sektora poprzez 
organizowanie procesów programowania współpracy 
międzysektorowej oraz koordynację działań realizowanych przez 
kluczowych interesariuszy. 
W 2019 r. realizowano zadania tj.: 
1. Tworzenie i wzmacnianie sieci współpracy w zakresie rozwoju ES. 

W celu tworzenia, wzmacniania i organizacji sieci współpracy 
w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w regionie, odbyły się: 

 posiedzenia Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii 
Społecznej; 

 warsztaty dla interesariuszy Lubuskiego Programu Rozwoju 
Ekonomii Społecznej; 

 Akademia Liderów Lokalnych; 
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Koordynacja ekonomii 
społecznej - ROPS. 
Uchwalono decyzją 

Zarządu z dnia 21 grudnia 
2018 roku. 

 spotkania sieci współpr. pomiędzy OWES-ami a ROPS-em. 
2. Widoczność podmiotów ekonomii społecznej. Przeprowadzono 

kampanię o zasięgu regionalnym, która przebiegała pod hasłem 
„Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”. Zrealizowano cykl 
działań medialnych, konkurs skierowany do PES. Ponadto, 
zrealizowano przedsięwzięcia typu Targi, krajowe wizyty studyjne. 

3. Wzmocnienie działań reintegracyjnych. Wdrażano koncepcję 
systemu certyfikacji/ standaryzacji PES o charakterze 

reintegracyjnym, wCentach Integracji Społecznej , koncepcja 

stała się załącznikiem do dokumentacji konkursowej w projektach 
dedykowanych tym podmiotom. Prowadzono cykl szkoleń. 

4. Programowanie ekonomii społecznej. Wspierano procesy 
programowania dokumentów strategicznych gmin/powiatów 
w zakresie uwzględniania w nich zapisów dotyczących ES oraz 
podjęto działania mające na celu promocję stosowania zamówień 
społecznie odpowiedzialnych przez JST. 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Projekt pod nazwą 
‘Azymut-Samodzielność” 
finansowany ze środków 
Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, 
w ramach II Osi 

priorytetowej: Efektywne 
polityki publiczne na rynku 

pracy, gospodarki 
i edukacji, Działanie 2.8 

Rozwój usług społecznych 
w ogólnym środowisku 

lokalnym. Projekt trwa od 
1 kwietnia 2018 do 31 

marca 2022 roku 

Plan po zmianach na 2019 r. wynosi 847 962,00 zł i został zrealizowany 
w kwocie 730 234,78 zł. co stanowi 86,12 %. Środki w wysokości 124 
264,79 zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz  
z pochodnymi, natomiast pozostałe wydatki zostały poniesione na 
realizację zadań merytorycznych oraz wynajem pomieszczeń 
biurowych. W ramach zadań merytorycznych zrealizowano wydatki 
inwestycyjne w łącznej kwocie 194 040 zł na przystosowanie dwóch 
mieszkań, w Gubinie i Gorzowie Wlkp., dla osób z zaburzeniami 
autystycznymi.  
W 2019 r. rozstrzygnięto konkurs dla podmiotów wymienionych w art. 
3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na 
powierzenie realizacji zadań publicznych, na terenie województwa 
lubuskiego, w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych na 
prowadzenie mieszkań wspomaganych, w Gubinie i Gorzowie Wlkp., 
dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem 
i zespołem Aspergera. Wyremontowano i wyposażono dwa mieszkania 
wspomagane w Gubinie i w Gorzowie Wlkp. , w których odbywają się 
treningi dla osób z zaburzeniami rozwoju. Profesjonalnie wyposażone 
mieszkania pozwalają na nabycie podstawowych umiejętności życia 
codziennego i społecznego. Działania ROPS-u przyczyniają się do 
wypracowania rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom 
z zaburzeniami autystycznymi poprzez świadczenie dobrej jakości 
usług w ich środowisku lokalnym. Wykonanie planu po zmianach 

w 86,12 % wynika z oszczędności w prowadzonych procedurach 

dotyczących zamówień publicznych związanych z realizowanymi 
zadaniami merytorycznymi projektu. Oszczędności powstałe w 2019 
roku zostaną wykorzystane w kolejnych latach realizacji projektu. 

Departament 
Infrastruktury 
Społecznej 

Nagrody Kulturalne 
Marszałka Województwa 
Lubuskiego za wybitne 

osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, 

upowszechniania 
i ochrony kultury oraz 
nagrody za wspieranie 

i promowanie życia 
kulturalnego regionu Złoty 
Dukat Lubuski – nagrody 

honorowe. 

Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego oraz nagrody 
za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat 
Lubuski rekomendowane zgodnie z regulaminem przez Kapitułę 
konkursu, przyznane zostały podczas uroczystej sesji Sejmiku, 20 
grudnia 2019 r.  Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa 
Lubuskiego, indywidualne, otrzymali: Zdzisław Bazylewicz – wybitny 
artysta malarz, obchodzący w 2019 roku 40. lecie pracy twórczej, 
Roland Ulrich Hellmann - fotograf, autor książek, działacz społeczno-
kulturalny. Wydawca wielu publikacji dwujęzycznych niemiecko – 
polskich, Mateusz Michał Makuch - laureat nagród w wielu konkursach 
skrzypcowych, Ernest Nita – aktor Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze. 
Otrzymali nagrody finansowe w wysokości 4 000,00 i specjalnie 
przygotowaną statuetkę wykonaną przez artystę plastyka, Dorotę 
Komar-Zmyślony.Nagrody za wspieranie i promowanie życia 
kulturalnego regionu ZŁOTY DUKAT LUBUSKI otrzymali: 
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odpowiedzialna 
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Nagrody indywidualne - Patrycja Stanisława Sowińska - nauczyciel 
i reżyser teatralny; Michał Mogiła – solista orkiestry symfonicznej 
Filharmonii Zielonogórskiej. Nagrodę zespołową otrzymał Chór 
Cantate Deo - działający przy Parafii Św. Michała Archanioła w Sławie. 

Departament 
Ochrony Zdrowia 

Program polityki 
zdrowotnej Leczenia 
niepłodności metodą 

zapłodnienia 
pozaustrojowego in vitro 

dla mieszkańców 
województwa lubuskiego 

w 2019 roku 

Celem programu było ograniczenie zjawiska niepłodności  
i bezdzietności u par kwalifikujących się do leczenia niepłodności 
metodą zapłodnienia pozaustrojowego - kwota dofinansowania: 196 
100,00 zł, 
Do udziału w programie zgłosiły się 42 pary,  z czego 39 zostało 
zakwalifikowanych do procedury in vitro.  Trzy pary nie zostały 
zakwalifikowane  ze względów medycznych – brak spełnienia kryterium 
dotyczącego  poziomu AMH. 
Realizator wykonał 41 procedur in vitro: 39 procedur w ramach 
dawstwa partnerskiego oraz 2 procedury w ramach dawstwa innego niż 
partnerskie. Dwie pary po pozytywnej kwalifikacji wykonały drugą 
(z 3 możliwych) procedurę in vitro w ramach dofinansowania.  
Liczba ciąż: 
1. procedura A - dawstwo partnerskie – 15, w tym 4 bliźniacze; 
2. procedura B – dawstwo inne niż partnerskie – 1 ciąża; 
Koszt jednorazowego dofinansowania do procedury -  5000,00 zł 
Koszt całkowity procedury:  
A. w ramach dawstwa partnerskiego 6 680,00 zł, 
B. w ramach dawstwa  innego niż partnerskie z wykorzystaniem 
męskich komórek rozrodczych 6 680,00 zł, lub z wykorzystaniem 
żeńskich komórek rozrodczych 7 900,00 zł , 
C. adopcja zarodka 3 400,00 zł. 
W procedurze A i B różnicę pomiędzy kosztem całkowitym a kwotą 
dofinansowania przez Województwo Lubuskiego ponosili pacjenci. 

Departament 
Ochrony Zdrowia 

Działania promocyjne 
w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej 

1. Akcje honorowego dawstwa krwi. We współpracy z Regionalnym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze 
zorganizowano 4 akcje zbiórki krwi. Ogółem zebrano 44,55 litra krwi. 

2. Lubuskie Pikniki Zdrowia 
Cykliczne imprezy plenerowe odbywające się na terenie WOSiR 
w Drzonkowie i w Gorzowie Wlkp. Celem pikników jest promocja 
zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną, zdrowe 
odżywianie, zachęcanie do wykonywania systematycznych badań 
profilaktycznych w szczególności w kierunku nowotworów. Podczas 
pikniku uczestnicy mogą zapoznać się z ofertą podległych 
samorządowi województwa podmiotów leczniczych, skorzystać 
z bezpłatnych konsultacji ze specjalistami (m.in. kardiologiczne, 
ortopedyczne,  psychiatryczne, internistyczne) oraz wykonać 
podstawowe badania, takie jak pomiar glukozy we krwi, ciśnienia 
tętniczego,  a także badanie mammograficzne).  

3. Cykl powiatowych Pikników Zdrowia i Profilaktyki 
Pikniki realizowane były w ramach projektu pn. „Lubuszanie 
skutecznie przeciw nowotworom…”, odbywały się na terenie 
powiatów wskazanych jako tzw.  „białe plamy” czyli o niskiej 
zgłaszalności na badania profilaktyczne w kierunku profilaktyki 
nowotworów piersi, szyjki macicy i jelita grubego. W 2019 roku 
zorganizowano 8 pikników, których uczestnikami byli mieszkańcy 
okolicznych miejscowości. Celem pikników jest podniesienie 
świadomości mieszkańców w zakresie konieczności wykonywania 
badań profilaktycznych i tym samych nakłonienie ich do wykonywania 
badań, w szczególności cytologii, mammografii oraz kolonoskopii. 
W 2019 roku w ramach projektu wykonano 749 kolonoskopii. Od 
początku realizacji badań tj. od 2017 roku wykonano łącznie 1968 
badań, natomiast docelowo planuje się objąć badaniami 2700 
mieszkańców województwa lubuskiego. 

4. Okrągły stół w sprawie lubuskiej ochrony zdrowia 
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Tematem spotkania była aktualna sytuacja ochrony zdrowia 
w regionie oraz rozwój Szpitala Uniwersyteckiego w kontekście 
planowanych i realizowanych inwestycji. Uczestnikami byli eksperci 
ds. sytemu ochrony zdrowia, parlamentarzyści, radni województwa 
lubuskiego, przedstawiciele podmiotów leczniczych z trenu 
województwa lubuskiego w tym podległych marszałkowi, 
przedstawiciele Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 
samorządowcy zaangażowani w sprawy ochrony zdrowia. 

Departament 
Ochrony Zdrowia 

Inwestycje w lubuską 
służbę zdrowia 

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. 
(3 947 908,19 zł) 

 Rozbudowa Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 
w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o. o budynek Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Hematologii z Pododdziałem 
Intensywnej Chemioterapii. 

 Prace modernizacyjne dostosowujące budynki szpitalne 
Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
Sp. z o.o. do wymagań ochrony przeciwpożarowej. 

 Zakup sprzętu medycznego w celu podniesienia jakości i dostępności 
do usług medycznych świadczonych przez Wielospecjalistyczny 
Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. 

 Zakup łóżek szpitalnych dla Oddziału Hematologii Uniwersytetu 
Zielonogórskiego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim 
w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. - środki z budżetu Gminy Kłodawa (40 
000,00 zł). 

Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny 
w Torzymiu sp. z o.o. (2 150 000,00 zł) 

 Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Nr 2 na potrzeby 
utworzenia Ośrodka Geriatrii w Torzymiu – etap I.  

 Modernizacja  i wyposażenie pomieszczeń rehabilitacji wraz 
z zapleczem ambulatoryjnym.   

 Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku nr 2 na potrzeby 
utworzenia Ośrodka Geriatrii w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym 
Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu Sp. z o.o. - środki 
z budżetu Gminy Torzym (150 000,00 zł).  

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. 
z o.o. (18 302 208,88 zł)  

 Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu 
Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 
Sp. z o.o. 

 Modernizacja budynku L - etap II (Onkologia) w Szpitalu 
Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 
Sp. z o.o.    

 Utworzenie Klinicznego Oddziału Transplantologii. 

 Modernizacja budynku L – etap II dla Szpitala Uniwersyteckiego im. 
Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.,  tj. roboty 
budowlane w zakresie pomieszczeń szpitalnych zlokalizowanych na 
parterze budynku „L” (Dzienny Oddział Chemioterapii i Poradnie 
Onkologiczne) - środki z budżetu Miasta Zielona Góra (879 444,00 zł). 

 Zakup aparatu ultrasonograficznego wraz z osprzętem, tj. głowicą 
linową, głowicą śródoperacyjną linową, głowicą laparoskopową giętką 
i głowicą convex dla Klinicznego Oddziału Chirurgii oraz Klinicznego 
Oddziału Chirurgii Onkologicznej.  

 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Centralnego Bloku 
Operacyjnego. 

 Zakup aparatu RTG z ramieniem C dla Centralnego Bloku 
Operacyjnego. 

 Zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby oddziałów 
szpitalnych. 
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 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Klinicznego Oddziału 
Onkologii. 

 Zakup systemu chłodzenia skóry głowy z wyposażeniem - środki 
z budżetu Miasta Zielona Góra (200 000,00 zł). 

 Zakup aparatury medycznej dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej 
oraz stacji uzdatniania wody dla Stacji Dializ. 

 Zakup aparatu ultrasonograficznego wraz z osprzętem - środki 
z budżetu Miasta Zielona Góra (159 948,00 zł) 

 Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach realizacji 
zadania pn. ”Przebudowa i modernizacja Klinicznego Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii”. 

 Zakup aparatury medycznej. 

 Zakup dwóch pralnico-wirówek z barierą higieny i suszarka bębnowa. 

 Zakup sprzętu komputerowego. 

 Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem LEX i jego 
wdrożeniem. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych SP ZOZ w Ciborzu (1 177 939,00 zł) 

 Budowa parkingu przy budynku nr 7.  

 Rozbudowa Oddziału Psychogeriatrii. 

 Zakup urządzeń do dekontaminacji i utylizacji wkładów 
jednorazowych. 

 Wymiana połaci dachowej budynku nr 45 – Całodobowy Oddział 
Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych. 

SP Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu (2 330 
959,00 zł) 

 Modernizacja pomieszczeń Całodobowego Oddziału 
Psychiatrycznego  nr 5 celem dostosowania obiektu do potrzeb 
oddziału psychiatrii ogólnej – etap II.   

Ośrodek dla Osób Uzależnionych "Nowy Dworek" (59 669,31 zł)  

 Adaptacja pomieszczeń w budynku Nowy Dworek 46B wraz 
z pierwszym wyposażeniem na potrzeby utworzenia hostelu dla kobiet 
z dziećmi. 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Zielonej Górze 
(698 890,00 zł)   

 Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem.   

 Zakup motoambulansu - środki z budżetu Miasta Zielona Góra (198 
890,00 zł).  

SP Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. 
(400 000,00 zł) 

 Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem.   
    

SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie (2 724 197,37 
zł) 

 Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego 
(HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie 
Wielkopolskim. 
 
Powiat Nowosolski (100 000,00 zł) 

 Zakup tomografu komputerowego dla Wielospecjalistycznego 
Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli.     
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4.4 CEL STRATEGICZNY 4 Region efektywnie zarządzany 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Nazwa zadania Opis zadania 

Biuro Audytu, 
Kontroli i Nadzoru 
Właścicielskiego 

Kontrolowanie 
działalności wojewódzkich 

samorządowych 
jednostek organizacyjnych 
– na podstawie art. 41 ust. 

2 pkt 6 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie 
województwa  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 512 
z późn. zm.). 

W 2019 r. Biuro Audytu, Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego 
przeprowadziło 19 kontroli w wojewódzkich samorządowych 
jednostkach organizacyjnych (z tego 4 kompleksowe i 15 
problemowych), zgodnie z uchwałą Nr 2/45/18 Zarządu Województwa 
Lubuskiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu 
kontroli zewnętrznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego w Zielonej Górze na 2019 rok 

Rzecznik 
Funduszy 

Europejskich 

Działalność Rzecznika 
Funduszy Europejskich 

 

W 2019 r. do Rzecznika Funduszy Europejskich wpłynęły 22 
zgłoszenia. Rozpatrywanie dwóch zgłoszeń zakończone zostanie 
w 2020 r. Zgłoszenia przyjęto w trakcie spotkań w biurze Rzecznika, 
drogą telefoniczną i mailową. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło od osób 
fizycznych. W dalszej kolejności od przedsiębiorców i jednostek 
samorządu terytorialnego.  
Spośród zgłaszających największą grupę stanowili uczestnicy projektu. 
Zgłoszenia miały charakter zapytań. W przypadku ośmiu zgłoszeń 
udzielono pozytywnej odpowiedzi. Na pięć zgłoszeń udzielono 
negatywnej odpowiedzi. W przypadku dwóch zgłoszeń – po 
rozpoznaniu zakresu sprawy – nie można było udzielić odpowiedzi 
z powodu braku realizacji projektów w ramach programu regionalnego. 
Dwie sprawy z 2018 r. znalazły pozytywne rozstrzygnięcie dla 
zgłaszających. W przypadku jednej udzielono negatywnej odpowiedzi. 
Najwięcej zgłoszeń dotyczyło spraw związanych z przyznawaniem 
dofinansowania na prowadzenie działalności gospodarczej oraz zasad 
udziału w projektach osób fizycznych. Przygotowano również 
propozycje usprawnień dla Instytucji Zarządzającej. 

Departament 
Europejskiego 

Funduszu 
Społecznego 

Promocja i pomoc 
w uzyskaniu środków 

dedykowanych na 
komponent 

ponadnarodowy 
rozszerzający 

standardowe projekty 
społeczne, realizowane 

z RPO L2020. 

Zachęcenie lubuskich projektodawców do nawiązywania współpracy 
międzynarodowej, w efekcie której powstaną nowatorskie rozwiązania, 
stało się od 2019 r. jednym z zadań Departamentu Europejskiego 
Funduszu Społecznego zleconych do realizacji przez ZWL. Zadanie to 
jest lokalną intensyfikacją realizowanych przez dwóch Operatorów 
Krajowych, w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój naborów wniosków, w konkursach 
grantowych na wykorzystanie współpracy i doświadczeń 
ponadnarodowych do rozwijania efektów projektów krajowych 
dofinansowanych z EFS. W następstwie wspólnych działań 
beneficjenci EFS z obszaru województwa lubuskiego złożyli do tej pory 
19 wniosków na łączną kwotę 1.885.428,73 zł.  
Z końcem 2019 r., Rozpoczęto dalszy etap działań, w celu zachęcania 
kolejnych beneficjentów do składania wniosków w naborze trwającym 
od grudnia 2019 do lutego 2020 r. 

Departament 
Przedsiębiorczości 

i Strategii Marki 

Realizacja zadań projektu 
„Standardy obsługi 

inwestora  
w województwie lubuskim” 

W ramach realizacji projektu systemowego MSWiA wsparciem zostaną 
objęte co najmniej 43 JST (w tym 2 miasta średnie), co stanowi 46% 
wszystkich JST w województwie. Projekt przewiduje trzy etapy 
realizacji: etap przygotowawczy oraz dwa etapy realizacji projektu. 
Efektem projektu będzie analiza potencjału inwestycyjnego 
województwa lubuskiego, seria szkoleń dla kadry zarządzającej i kadry 
niższego szczebla w JST, materiały promocyjno-inwestycyjne JST oraz  
wdrożone standardy obsługi inwestora w JST. 

Biuro Sejmiku 
 

Obrady Lubuskiego 
Sejmiku Dziecięcego 

VII Lubuski Sejmik Dziecięcy, pod patronatem Marszałka Województwa 
Lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz Przewodniczącej Sejmiku 
Województwa Lubuskiego Wiolety Haręźlak, odbył się 3 czerwca 
2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w 
Zielonej Górze. 
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W wydarzeniu wzięło udział 56 uczniów z 28 szkół podstawowych 
województwa lubuskiego. Połowa wcieliła się w role radnych 
wojewódzkich, a pozostali - jako dziennikarze - relacjonowali obrady.  
Obrady Sejmiku odbyły się z okazji 15. rocznicy wstąpienia Polski do 
Unii Europejskiej i przebiegły pod hasłem: „Warto być mieszkańcem 
Unii Europejskiej!”. Podczas sesji uczestnicy dyskutowali i przedstawiali 
argumenty potwierdzające tezę, iż warto być mieszkańcem Unii 
Europejskiej, a na zakończenie obrad dziecięcy radni podjęli uchwałę 
w sprawie wskazania argumentów popierających tezę: warto być 
mieszkańcem Unii Europejskiej. Dziecięcych radnych i dziennikarzy 
podczas obrad i prac w klubach wspierali radni województwa 

Biuro Sejmiku 
 

Obrady Lubuskiego 
Sejmiku Młodzieżowego 

VI Lubuski Sejmik Młodzieżowy, pod patronatem Marszałka 
Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak oraz Przewodniczącej 
Sejmiku Województwa Lubuskiego Wiolety Haręźlak, odbył się 
4 listopada 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa 
Lubuskiego w Zielonej Górze. 
Obrady Sejmiku Młodzieżowego poświęcone były przedstawieniu przez 
młodzież propozycji przedsięwzięć, które ich zdaniem powinny zostać 
sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wieloletnich ramach 
finansowych 2021-2027. Na koniec obrad została podjęta uchwała 
w przedmiotowej sprawie. 
W Sejmiku Młodzieżowym wzięło udział 60 uczniów z 31 szkół 
ponadpodstawowych województwa lubuskiego. Przy stole obrad 
zasiadło 30 uczniów, którzy wcielili się w role młodzieżowych radnych, 
a pozostali uczniowie - dziennikarze relacjonowali pisemnie obrady 
Sejmiku. Młodzieżowych radnych i dziennikarzy podczas obrad i prac 
w klubach wspierali radni województwa. 

Biuro Sejmiku Obrady Lubuskiego 
Sejmiku Seniorów 

Celem powołanego na wniosek Marszałka Województwa Lubuskiego 
Elżbiety Anny Polak Lubuskiego Sejmiku Seniorów jest motywowanie 
osób starszych do uczestnictwa w życiu społecznym oraz diagnoza 
problemów i bieżących potrzeb seniorów. 
W 2019 r. powołano do życia Lubuski Sejmik Seniorów II kadencji, a 30 
Radnych Seniorów wybrała Lubuska Społeczna Rada Seniorów na 
posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2019 r. spośród kandydatów 
zgłoszonych przez stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz osób 
starszych w województwie lubuskim. 
Inauguracyjne posiedzenie Sejmiku odbyło się 16 września 2019 r. 
w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej 
Górze. 
Radni Seniorzy, po odebraniu zaświadczeń o objęciu mandatu 
Radnego, wybrali ze swojego grona Prezydium Sejmiku Seniorów: 
Przewodniczącą w osobie Urszuli Chudak i Wiceprzewodniczącego 
w osobie Włodzimierza Szopinskiego oraz przyjęli Statut Lubuskiego 
Sejmiku Seniorów. 
Podczas obrad Seniorom przedstawione zostały informacje nt. inicjatyw 
skierowanych do seniorów oraz  o możliwościach utworzenia domów 
seniora.  
Radni zgłosili również interpelacje w sprawach istotnych dla regionu 
i jego mieszkańców, tj.: dofinansowanie II etapu tworzenia Ośrodka 
Geriatrii w Torzymiu, budowa i oznakowanie ścieżek rowerowych, 
wsparcie finansowe na wymianę piecy, możliwość sfinansowania 
seniorom wyjazdu na basen, wyjścia do teatru i kina, wsparcie 
finansowe na remont i funkcjonowanie Klubów Seniora w Gminie 
Lubsko oraz przy Gminnym Centrum Kultury w Niegosławicach. 

Departament 
Geodezji, 

Gospodarki 
Nieruchomościami 

i Planowania 
Przestrzennego 

Aktualizacja Bazy Danych 
Obiektów 

Topograficznych 
BDOT10k dla wybranych 
powiatów województwa 

lubuskiego 

W ramach tego zadania została wykonana aktualizacja zbiorów danych 
BDOT10k dla powiatu międzyrzeckiego i świebodzińskiego, która 
uaktualni i powiększy wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny. 
Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy 
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, na które 
została przyznana z budżetu państwa dotacja celowa. 
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Jednostka 
odpowiedzialna 

Nazwa zadania Opis zadania 

Zadanie zostało wykonane za kwotę 95 940,00 zł 

Departament 
Geodezji, 

Gospodarki 
Nieruchomościami 

i Planowania 
Przestrzennego 

Rolnicza przestrzeń 
produkcyjna 

w województwie lubuskim 
i sposób jej wykorzystania 

(Uchwała nr 26/375/19 
Zarządu Województwa 
Lubuskiego z dnia 26 

marca 2019 r.) 

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie diagnozy stanu rolniczej 
przestrzenni produkcyjnej w województwie lubuskim oraz jej 
wykorzystania, wykonane w oparciu o obecnie panujące 
uwarunkowania m.in.: prawne, przyrodnicze i antropogeniczne 
wywierające wpływ na szeroko rozumiany rozwój rolnictwa w regionie. 
Niniejszy dokument jest w trakcie sporządzania. 

Departament 
Geodezji, 

Gospodarki 
Nieruchomościami 

i Planowania 
Przestrzennego 

Wykonanie koncepcji 
projektu, studium 

wykonalności i wniosku 
o dofinansowanie 

w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego – 

Lubuskie 2020 dla 
zadania polegającego na 

wykonaniu usługi pn. 
„Regionalny węzeł 

infrastruktury informacji 
przestrzennej jako 

narzędzie monitorowania 
zmian w planowaniu 
przestrzennym wraz 

z e- usługami” 

Etap I - Opracowanie koncepcji merytorycznej projektu – założenia 
studium wykonalności – zrealizowany. 
Etap II - Opracowanie studium wykonalności zgodnie z Instrukcją do 
opracowywania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych 
ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -  
Lubuskie 2020 zawierającego: zakres merytoryczny, wskaźniki 
projektu, określenie kosztów, poziomu dofinansowania projektu, 
analiza finansowa oraz ekonomiczna, ilość i rodzaj postępowań 
przetargowych, model zarządzania i funkcjonowania po zakończeniu 
projektu, krytyczne elementy (analiza ryzyka) oraz innych wymaganych 
elementów Studium Wykonalności i załączników wynikających z RPO 
L2020 – zrealizowany z opóźnieniem (luty 2020 r.). 
Etap III - Przygotowanie wniosku do RPO 2020 wraz z niezbędnymi 
załącznikami według wytycznych dotyczących perspektywy finansowej 
2014-2020. 

Biuro Współpracy 
Zagranicznej 
i Europejskiej 
Współpracy 
Terytorialnej 

43. obrady Komitetu ds. 
Współpracy 

Międzyregionalnej Polsko-
Niemieckiej Komisji 

Międzyrządowej 
ds. Współpracy 

Regionalnej 
i Przygranicznej 
w Kołobrzegu 
(04.04.2019) 

Spotkanie nawiązuje do polsko – niemieckiej współpracy 
międzyregionalnej. Dyskusja koncentrowała się na dwóch głównych 
obszarach tematycznych:  

 „Jak zmienia się Europa? Czy programy Unii Europejskiej spełniają 
swoje zadania?” 

 „Kultura pamięci z perspektywy niemieckiej i polskiej”. 
W wyniku dyskusji sformułowano zalecenia w formie protokołu, które 
zostaną przekazane Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej  
ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. 

Biuro Współpracy 
Zagranicznej 
i Europejskiej 
Współpracy 
Terytorialnej 

Spotkanie radnych 
Województwa Lubuskiego 

i członków Zarządu 
Województwa Lubuskiego 

z przedstawicielami 
Landtagu Kraju 
Związkowego 
Brandenburgia 

w Poczdamie (24-
25.09.2019) 

Wizyta delegacji regionów partnerskich podczas sesji inaugurującej 
siódmą kadencję Parlamentu Krajowego Landu Brandenburgia 
w Poczdamie. Radni Województwa Lubuskiego oraz członkowie 
zarządu Województwa Lubuskiego uczestniczyli w sesji inaugurującej 
kolejną, siódmą kadencję Parlamentu Krajowego Landu Brandenburgia 
na zaproszenie Britty Stark, Prezydent Landtagu Kraju Związkowego 
Brandenburgia. Britta Stark zakończyła pracę na tym stanowisku 
i podziękowała przedstawicielom regionów partnerskich za aktywną 
współpracę. Jednocześnie, delegacja UMWL podziękowała partnerom 
za bardzo dobrą współpracę z Samorządem Województwa Lubuskiego 
oraz za zaangażowanie na rzecz budowy partnerstwa 
międzyregionalnego. 

Biuro Współpracy 
Zagranicznej 
i Europejskiej 
Współpracy 
Terytorialnej 

Udział w XVI Homelskim 
Forum Ekonomicznym 

oraz 
XX Międzynarodowej 
Wystawie „Wiosna w 

Homlu” (23-25.05.2019) 

Zapoznanie się z gospodarczym potencjałem poszczególnych firm 
i zakładów Obwodu Homelskiego. Wymiana poglądów, doświadczeń 
i informacji z innymi uczestnikami Forum. Zainicjowanie współpracy 
pomiędzy stroną białoruską a lubuskim sektorem rolno-spożywczym 
(np. poprzez udział w kolejnych Targach „Wiosna w Homlu”) z uwagi na 
dominujący każdego roku aspekt rolny (m.in. wystawa nowoczesnych 
maszyn rolniczych produkcji białoruskiej). 

Biuro Współpracy 
Zagranicznej 
i Europejskiej 
Współpracy 
Terytorialnej 

Udział w XII Polsko-
Niemieckich Dniach 

Mediów oraz uroczystości 
wręczenia XXII Polsko-

Niemieckiej Nagrody 
Dziennikarskiej im. 

W bogatym programie na wyjątkową uwagę zasługiwał panel 
dyskusyjny: „Czy Europa się rozpada?” poświęcony analizie 
wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, ich znaczenia dla 
Polski i Niemiec. W trakcie dyskusji przeanalizowano różnice między 
wizjami UE na wschodzie i na zachodzie Europy. Uczestnicy 
warsztatów dziennikarskich zastanawiali się nad wpływem Internetu 
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Jednostka 
odpowiedzialna 

Nazwa zadania Opis zadania 

Tadeusza Mazowieckiego 
w Dolnośląskim Centrum 

Filmowym (DCF) we 
Wrocławiu 

(13-14.06.2019) 

i mediów społecznościowych, nad tym jak radzić sobie 
z wszechobecnym językiem nienawiści? Warsztat zatytułowany: 
„Podziały na tle idei czystej energii. Czy Europa połączy siły na rzecz 
rewolucji  energetycznej?” dotyczył pogłębiających się podziałów w 
Europie, sposobu i tempa wdrażania przez państwa członkowskie 
własnych, indywidualnych rozwiązań w realizacji transformacji 
energetycznej. Za przykład posłużył gazociąg Nord Stream 2, który 
wywołał wielki opór wśród wielu państw członkowskich UE. 

Biuro Współpracy 
Zagranicznej 
i Europejskiej 
Współpracy 
Terytorialnej 

39 obrady Polsko – 
Niemieckiej Komisji 

Międzyrządowej 
ds. Współpracy 

Regionalnej 
i Przygranicznej 

w Berlinie (16-17.09.2019) 

Podczas obrad współprzewodniczący czterech komitetów działających 
w ramach komisji przedstawili efekty ich prac, które obejmują 
następujące obszary: 

 Współpraca Międzyregionalna 

 Współpraca Przygraniczna 

 Program Rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej  

 Współpraca w dziedzinie planowania przestrzennego 

 Współpraca w dziedzinie edukacji 

 Prezentacja projektu „Polsko-niemieckie partnerstwa miast: fakty, 
potencjał, wyzwania 

 Prezentacja dokumentu Komisji Europejskiej „Border Orientation 
Paper Germany - Poland” 

 Współpraca transgraniczna w dziedzinie ochrony konsumentów, 
Polsko-Niemieckie Centrum Informacji Konsumentów we 
Frankfurcie nad Odrą.  

W efekcie obrad Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. 
Współpracy Regionalnej i Przygranicznej sporządzono protokół  
i sformułowano zalecenia dla realizacji kolejnych, polsko – niemieckich 
inicjatyw. 

Departament 
Rolnictwa, 
Zasobów 

Naturalnych, 
Rybactwa 

i Rozwoju Wsi 

Działania dot. audytu 
krajobrazowego 

Powołano Radę Naukową ds. audytu krajobrazowego – Uchwała 
nr 66/994/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19-11-2019 r. 
Powołano Grupę Roboczą ds. audytu krajobrazowego – Uchwała 
nr 66/993/19 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 19-11-2019 r. 
Rada Naukowa w 2019 r. świadczyła usługi doradcze w zakresie 
audytu krajobrazowego województwa lubuskiego (opiniowanie opisu 
przedmiotu zamówienia na etapie wniosku  o wszczęcie postępowania 
przetargowego). Na bieżąco członkowie Rady Naukowej współpracują 
w zakresie usług doradczych – mailowo oraz telefonicznie. 

Departament 
Przedsiębiorczości 

i Strategii Marki 

Zadania publiczno-prawne 
zlecone NGO w zakresie 

promocji 

W 2019 r. zostały przyjęte uchwały Zarządu Województwa dotyczące 
zadań publiczno-prawnych dla NGO: 

 Uchwała Zarządu nr 13/166/19 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia 
zadań publiczno-prawnych w obszarze promocji województwa 
w zakresie działań sprzyjających promocji Województwa Lubuskiego 
poprzez sport: promocja Województwa Lubuskiego poprzez sport 
w kraju i za granicą.  

 Uchwała Zarządu nr 18/258/19 z dnia 19.02.2019 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 
publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji 
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego.  

 Uchwała Zarządu nr 18/258/19 z dnia 19.02.2019 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 
publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie 
Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży 
w województwie lubuskim.   

Departament 
Przedsiębiorczości 

i Strategii Marki 

Inne zadania promocyjne Zarząd Województwa Lubuskiego promował region m.in. poprzez: 

 Pola’and’Rock Festival - W roku 2019 głównym tematem Lubuskiej 
Strefy była ekologia, czyli EkoStrefa – region lubuski, który patrzy 

w przyszłość, stawia na ekologiczne rozwiązania, namawia do 
recyklingu, dbania o swoje otoczenie. Po raz kolejny pokazaliśmy 
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Jednostka 
odpowiedzialna 

Nazwa zadania Opis zadania 

Lubuskie, jako województwo otwarte i tolerancyjne oraz Zieloną Krainę 
Nowoczesnych Technologii (250 000 zł). 

 „Muzykę w Raju”  - Festiwal, który w ciągu ostatnich 17 lat rozwijał się, 
zdobywał uznanie publiczności i stał się uznaną marką, także za 
granicą. Po kilkunastu latach „Muzyka w Raju” rozrasta się o koncerty 
w innych lubuskich miejscowościach. Po raz pierwszy festiwal trwał aż 
16 dni. Koncerty festiwalowe – było ich 32 - odbyły się nie tylko 
w pocysterskim klasztorze w Paradyżu. Festiwal rozpoczął się 
w Żaganiu, potem przeniesiony został do Świdnicy, Letnicy i Gorzowa 
Wielkopolskiego. Drugi tydzień festiwalu to już powrót do „raju" 
(100 000 zł). 

Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył środki z rezerwy 
budżetu Województwa Lubuskiego na 2019 r. na realizację 
następujących działań: 

 kwota 200.000 zł (wniosek z dnia 12.03.2019 r.) zabezpieczona na 
działania promocyjne podczas „48 Lubuskiego Lata Filmowego – 
Łagów 2019”. 

  kwota 150.000 zł (wniosek z dnia 09.04.2019 r.) zabezpieczona na 
realizację zadania z zakresu promocji turystycznej Województwa 
Lubuskiego – produkcja filmu „Polska Toskania” oraz wydania 
przewodnika turystycznego. 

 kwota 61.500 zł (wniosek z dnia 22.08.2019 r.) zabezpieczona na 
działania promocyjne podczas pierwszego meczu półfinałowego PGE 
Ekstraligi drużynowych mistrzów Polski.  

Departament 
Przedsiębiorczości 

i Strategii Marki 

Lubuska Akademia 
Rozwoju 

W ramach podwyższania sprawności działania administracji 
samorządowej i instytucji regionalnych zorganizowaną Lubuską 
Akademię Rozwoju. W ramach tej edycji odbyło się 7 sesji. Akademię 
ukończyło 100 absolwentów.  

Biuro Współpracy 
Zagranicznej 
i Europejskiej 
Współpracy 
Terytorialnej 

Działalność Biura 
Regionalnego 

Województwa Lubuskiego 
w Brukseli w 2019 roku 

Monitorowanie polityk europejskich w szczególności ze względu na 
trwające negocjacje rozporządzeń Wieloletnich Ram Finansowych 
(WRF) na lata 2021-2027 oraz rozporządzeń polityk sektorowych  
w tym w szczególności tych dot. Europejskich Funduszy Strukturalnych 
i Inwestycyjnych (polityka spójności).  
Współorganizacja i udział w wydarzeniach UE wysokiego szczebla: 
XVIII edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2019 
(EWRC2019) w dn. 7-10 października –współorganizacja przez 
Województwo Lubuskie poprzez Biuro Regionalne Województwa 
Lubuskiego w Brukseli w partnerstwie regionalnym z regionami 
portugalskimi, słoweńskim, hiszpańskim, polskim a także Dyrekcję 
Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (KE, DG REGIO) 
warsztatu „Transformacja energetyczna w europejskich regionach 
i miastach” w centrum konferencyjnym „ The Square” – głównej 
lokalizacji oficjalnych wydarzeń EWRC2019. 
Organizacja wizyt studyjnych: wizyta studyjna lubuskiej delegacji 
w Strasburgu nt. przyszłości INTERREG oraz możliwości rozwoju 
współpracy Województwa Lubuskiego ze wschodnimi partnerami; 
wizyta studyjna polsko-niemieckiego zespołu projektowego projektu 
„ODRA VELO” współfinansowanego z programu INTERREG; wizyta 
studyjna Radnych Województwa z Komisji Współpracy Zagranicznej 
i Promocji Województwa nt. nowego okresu programowania 2021-2027 
(wizyta była jednocześnie wyjazdowym posiedzeniem Komisji 
Współpracy Zagranicznych i Promocji Województwa). 
Działania o charakterze promocyjnym: 5 lat Polski w UE: wspólny 
happening polskich biur regionalnych w Brukseli; wsparcie 
organizacyjne i wyekspediowanie lubuskiego wieńca dożynkowego 
w South Denamrk House – siedzibie Biura; koordynacja 3 mini 
Dialogów Obywatelskich w Województwie Lubuskim. 
Biuro realizowało także działania informacyjne oraz brało udział 
w spotkaniach organizowanych przez Komisję Europejską oraz inne 
instytucje europejskie. 
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Jednostka 
odpowiedzialna 

Nazwa zadania Opis zadania 

Biuro Współpracy 
Zagranicznej 
i Europejskiej 
Współpracy 
Terytorialnej 

Działalność 
Regionalnego Punktu 

Kontaktowego Programu 
Współpracy  

Interreg VA BB – PL 2014 
- 2020 

Obszar działań: doradztwo w zakresie możliwości i warunków 
uzyskania wsparcia w ramach Programu Współpracy Interreg, zasad 
informacji i promocji, kwalifikowalności kosztów oraz wypełnienia 
dokumentacji aplikacyjnej; pomoc potencjalnym wnioskodawcom przy 
tworzeniu pomysłu projektowego oraz budowaniu efektu 
transgranicznego projektu; opiniowanie zgodności idei projektowych 
z zasadami  Programu; współpraca z instytucjami zaangażowanymi we 
wdrażanie Programu, w tym przede  wszystkim ze Wspólnym 
Sekretariatem; uczestniczenie w warsztatach, szkoleniach 
i posiedzeniach Komitetu Monitorującego. 
Najważniejsze działania 2019 r.: 

 2 konferencje prezentujące efekty wdrażania projektów w Programie 
Interreg VA BB - PL 2014-2020 (Konferencja w Zielonej Górze 
6.03.2019 „Interreg - 15 lat po rozszerzeniu Unii„; Konferencja 
w Gorzowie Wielkopolskim 6.11.2019 „Wspólnie aktywnie kreatywnie 
na pograniczu polsko – niemieckim”); 

 kontynuacja szkolenia z 2018 r. w formie praktycznych warsztatów 
w miastach powiatowych Województwa Lubuskiego. „Działania  
promocyjne i marketingowe w projektach PW Interreg VA BB – PL 
2014 – 2020” (w  9 warsztatach  uczestniczyło około 120 osób); 

 w miesiącach lipiec wrzesień oraz październik RPK przeprowadziło 
kampanię informacyjno – promocyjna w mediach lokalnych w sumie 
opublikowano 6 artykułów; 

 7- 10.10.2019 r. udział RPK w Tygodniu regionów w Brukseli; 

 6.12.2019 w Zielonej Górze szkolenie „Zastosowanie prawa 
zamówień publicznych w projektach”  ilość uczestników 130 osób; 

 17 grudzień 2019 r. w Żabim Dwórku w  Radwanów RPK 
zorganizowało „Spotkanie informacyjne poświęcone komunikacji 
w P. W. Interreg VA BB - PL  2014-2020. W spotkaniu uczestniczyły 
Instytucje zaangażowane w  wdrażanie Programu. 

Dalsze działania RPK: 3 konferencje prasowe,  2 artykuły w prasie 
lokalnej, indywidualne spotkania i doradztwo (około 20), promocja 
Programu podczas Winobrania - stoisko informacyjno – promocyjne. 

Departament 
Rozwoju 

Regionalnego 

Prowadzenie Sieci 
Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich 

w województwie lubuskim 

Sieć PIFE w województwie lubuskim w 2019 r. zrealizowała m.in.: 

 konsultacje bezpośrednie: 1178, 

 konsultacje telefoniczne: 4491, 

 konsultacje drogą elektroniczną poprzez e-mail: 559, 

 spotkania informacyjne dot. FE: 21, 

 szkolenia (nt. zakładania działalności gospodarczej, rozliczania 
projektów EFS): 8, 

 spotkania informacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych i na 
uczelniach: 39, 

 organizacja Mobilnych Punktów Informacyjnych: 89, 

 wystąpienia w charakterze prelegenta: 41, 

 udział ze stoiskiem informacyjnym na targach, konferencjach: 116, 

 udział ze stoiskiem informacyjnym na imprezach plenerowych: 22, 

 wydanie publikacji (plakatów, ulotek promujących Sieć PIFE 
w województwie lubuskim zawierających dane teleadresowe oraz 
podstawowe informacje nt. Sieci PIFE, a także broszur 
tematycznych). 

Ponadto Sieć PIFE w wyniku certyfikacji, prowadzonej przez MFiPR, 
otrzymała certyfikaty wzorowe za 2019 r. dla Punktów Informacyjnych 
Funduszy Europejskich w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. 
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V. REALIZACJA UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 

Szczegółowy opis realizacji poszczególnych uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego zamieszczony 

został w załączniku nr 1 do niniejszego raportu. W treści tego rozdziału dokonano zwięzłego 

podsumowania. 

W 2019 roku Sejmik Województwa Lubuskiego podjął łącznie 194 uchwały, w tym 27% podjętych uchwał 

(53) stanowią uchwały w sprawie nadania osobom zasłużonym „Odznaki Honorowej za Zasługi dla 

Województwa Lubuskiego” oraz tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Lubuskiego”.  

W 2019 roku Sejmik Województwa Lubuskiego podjął 23 uchwały dotyczące budżetu Województwa 

Lubuskiego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego przygotowane przez 

Departament Finansów: 

 1 uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na 

lata 2020-2033, 

 1 uchwała w sprawie uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2020 rok, 

 1 uchwała w sprawie wydatków budżetu Województwa Lubuskiego, które w 2019 r. nie wygasają 

z upływem roku budżetowego, 

 10 uchwał w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego 

na lata 2019-2033, 

 10 uchwał w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok. 

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

869 z późn. zm.) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2019 rok 

zostało przedłożone przez Zarząd Województwa Lubuskiego Sejmikowi Województwa Lubuskiego 

i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze do dnia 31 marca 2020 roku. 

 

Dalsze 27 uchwał dotyczyło transportu i komunikacji, a kolejne 19 szkolnictwa i oświaty. Pozostałe 

uchwały dotyczyły: 

 ochrony środowiska: 14, 

 zdrowia: 11, 

 nieruchomości: 9, 

 wyborów, absolutorium, komisji, statutu województwa, radnych, organizacji: 9 

 sportu i rekreacji: 8 

 pomocy społecznej i spraw społecznych: 7, 

 dziedzictwa kulturowego: 5, 

 spraw różnych: 9. 
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VI. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 

Instytucja prawna zwana budżetem obywatelskim (lub zamiennie budżetem partycypacyjnym)12  to proces 

decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet, tym samym współdecydując o dystrybucji 

określonej puli środków publicznych. Może być on realizowany na różnych szczeblach administracyjnych: 

począwszy od całego regionu, przez poziom gminy, miasta, aż do dzielnicy czy osiedla. Historia budżetów 

partycypacyjnych sięga swoimi korzeniami lat '80. Pierwszy raz narzędzie takie zostało zastosowane 

w mieście Porto Alegre (Brazylia). Obecnie taka forma partycypacji stosowana jest w wielu krajach na 

całym świecie. Budżet obywatelski, obok rozwiązań typu referendum lokalne, konsultacje społeczne, 

dyskusje publiczne, inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców, umożliwia mieszkańcom i ich organizacjom 

aktywne włączanie się w rozwiązywanie lokalnych problemów oraz dopuszcza ich do kształtowania 

polityki finansowej wspólnoty regionalnej i lokalnej (miasta, gminy, dzielnicy, osiedla). Służy to z jednej 

strony większej otwartości i użyteczności działania samorządu, z drugiej – pobudzeniu zainteresowania 

i aktywizacji mieszkańców w życiu publicznym. Choć tematyka budżetów obywatelskich została 

wielokrotnie opisana przez naukowców, nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący model budżetu 

partycypacyjnego. Wszystko zależy od tego, w jakim celu się go wprowadza i jakim celom ma służyć. 

W 2019 roku w budżecie województwa lubuskiego nie było przewidzianej konstrukcji, w której to 

mieszkańcy głosują na zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Rozbudowany był natomiast budżet 

dla organizacji pozarządowych, w związku z tym na potrzeby niniejszego raportu, podobnie jak 

w przypadku Raportu za 2018 rok, przyjęto szerszą interpretację definicji budżetu obywatelskiego, tzn. 

jako współdecydowanie mieszkańców o wydatkowaniu środków publicznych za pośrednictwem 

organizacji społecznych. W raporcie przedstawiono ogólne informacje nt. wydatkowania środków dla 

organizacji pozarządowych w roku 2019 z budżetu województwa lubuskiego. 

Szczegółowy opis zadań jest umieszczony w corocznym sprawozdaniu z realizacji „Programu współpracy 

Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”, przedstawianym Sejmikowi 

Województwa. Ponadto w ramach tej części raportu ujęto także środki przekazane w ramach stypendiów 

i programu In Vitro. Łączna kwota środków przekazana z budżetu województwa w 2019 roku dla 

organizacji oraz jako wsparcie w formie stypendiów, a także na program In Vitro wyniosła 10 144 201,48 

zł. Samorząd województwa w roku 2019 realizował w ramach budżetu obywatelskiego przyjętego jako 

wydatkowanie środków dla organizacji pozarządowych zadania opisane poniżej. 

6.1. Dofinansowanie realizacji zadań w obszarze kultury fizycznej 

W obszarze kultury fizycznej zrealizowano cztery konkursy otwarte m. in. na zadania pn. 

„Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”, „Rekreacja nad lubuską wodą”. W ramach 

konkursów wpłynęło łącznie 355 ofert. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie 

uzyskało 275 zadań  oraz 48 zadań w trybie pozakonkursowym. Łącznie w obszarze kultury fizycznej 

wydatkowano środki w wysokości 2 339 740,03 zł. 

                                                           
12 Budżet obywatelski to nieformalny zwrot określający wydzieloną część budżetu samorządu terytorialnego (najczęściej 

budżetu miasta), w ramach którego wyznaczona odgórnie kwota wydatków przeznaczona jest na inicjatywy i projekty 
inwestycyjne bezpośrednio zgłaszane przez społeczeństwo lokalne (indywidualnie lub przez odpowiednie organizacje). Idea 
budżetu obywatelskiego wpisuje się w koncepcję społeczeństwa obywatelskiego i nadzoru publicznego. Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej, Leksykon budżetowy. 
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6.2. Dofinansowanie realizacji zadań w obszarze turystki regionalnej 

W obszarze turystyki regionalnej zrealizowano w ramach dwóch konkursów otwartych zadania publiczne 

wpisujące się w założenia Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujące: rozwój 

i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu, stworzenie kompleksowego systemu 

informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie, rozwój i promocję lubuskich 

produktów turystycznych i regionalnych, rozwój i promocję wiodących form turystyki w oparciu o główne 

produkty wizerunkowe województwa lubuskiego, rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans 

przygranicznego położenia. W ramach konkursów zostały złożone 32 oferty, wsparcie otrzymało 28 zadań 

(w tym na 4 zadania zostały zrealizowane w trybie pozakonkursowym) łączną kwotę 145 124,84 zł. 

6.3 Dofinansowanie realizacji zadań w obszarze kultury 

W obszarze kultury zrealizowano 2 konkursy otwarte na zlecenie organizacjom pozarządowym zadań 

określonych w „Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 

roku” pn. rozwój kultury, ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego, promocja 

twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działania i inicjatywy kulturalne oraz promocja walorów 

kulturowych województwa, w tym: organizowanie wydarzeń kulturalnych, wspieranie twórczości i tradycji 

ludowej, wspieranie zawodowego i amatorskiego ruchu artystycznego, działania na rzecz ochrony 

i propagowania kultur mniejszości narodowych, wspieranie działań związanych z rozwojem talentów, 

pasji dzieci i młodzieży, promocja kultury i dziedzictwa narodowego regionu poprzez niekomercyjne, 

niskonakładowe publikacje i wydawnictwa. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie 

uzyskało 35 stowarzyszeń na łączną kwotę 170 000,00 zł. 

6.4. Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, 

edukacji, oświaty i wychowania 

Dofinansowano z budżetu województwa realizację zadań publicznych przez podmioty trzeciego sektora 

z pominięciem otwartych konkursów ofert w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty  

i wychowania dla 4 podmiotów trzeciego sektora na realizację 5 zadań publicznych na kwotę 19 599,00 zł. 

6.5. Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz seniorów w województwie lubuskim 

W ramach zadania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego 

Programu na rzecz Osób Starszych” – Lubuskie Inicjatywy Senioralne wsparciem objęto realizację 

projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych, realizację projektów  

z zakresu działalności kulturalnej i sportowej, działania przeciwdziałające e-wykluczeniu np. kursy, 

szkolenia, warsztaty itp., wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej oraz zwiększanie 

świadomości osób starszych na temat przemocy. Realizowane zadania musiały mieć co najmniej zasięg 

oddziaływania regionalny tj. obejmujący swym zasięgiem co najmniej dwa powiaty, dodatkowo 

punktowane były projekty realizowane na terenie województwa lubuskiego oraz projekty związane z: 

promowaniem świadomości obywatelskiej, idei integracji europejskiej oraz rocznicy wstąpienia Polski do 

Unii Europejskiej. W ramach dwóch otwartych konkursów wpłynęło 145 ofert, dotację otrzymało 69 

podmiotów na 69 zadań na łączną kwotę 530 000,00 zł. 
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6.6. Dofinansowanie realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym 

W obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającym z „Wojewódzkiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021” wspierano 

działania służące promocji zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej 

dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku letniego oraz innych form aktywnego 

spędzania czasu wolnego z elementami profilaktyki; działania ukierunkowane na poszerzenie 

i udoskonalenie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwijających kompetencje 

wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych 

dzieci i młodzieży; wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży; wspieranie 

działań w zakresie zwiększania dostępności do istniejących form wsparcia dla osób uzależnionych od 

alkoholu. W ramach konkursu wpłynęło 40 ofert, a dofinansowano 16 ofert. Podpisano 14 umów  na kwotę 

110 000,00 zł, gdyż dwie organizacje zrezygnowały z realizacji zadań. 

6.7. Dofinansowanie realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 

W ramach dwóch otwartych konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze działalności 

na rzecz osób niepełnosprawnych dofinasowanie otrzymało 9 podmiotów na łączną kwotę 736 000,00 zł. 

6.8. Dofinansowanie realizacji zadań w obszarze ochrony i promocji zdrowia  

Dofinansowanie otrzymało Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych Medyk na realizację 

dwóch zadań publicznych pn. „Misie ratują życie” w kwocie 10 000,00 zł oraz „Ratmiś w przedszkolu” 

w kwocie 6 530,00 zł. Zadania dotyczyły organizacji spotkań w zakresie nauki udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej w zielonogórskich przedszkolach w grupach sześciolatków. Dzieci uczyły się 

m.in. numerów alarmowych, podstawowych czynności ratujących życie, zapoznały się ze sprzętem 

medycznym znajdującym się na wyposażeniu ambulansu. 

6.9. Dofinansowanie realizacji zadań w obszarze promocji województwa, 

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

W ramach konkursu złożone zostały 34 oferty. Dofinansowanie przyznano 22 organizacjom na kwotę 

200 000,00 zł. 

6.10. Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie działań sprzyjających promocji 

Województwa Lubuskiego poprzez sport w kraju i za granicą 

W ramach konkursu zostało złożonych 49 ofert. Dofinansowanie przyznano 24 organizacjom na kwotę 

200 000,00 zł. 

6.11. Dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Lubuskie 

Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe” w obszarze działań na rzecz 

młodzieży w województwie lubuskim 

Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe to zadanie publiczne, którego głównym celem było 

nawiązanie do dwóch sfer aktywizacji uczestników projektów poprzez promowanie idei świadomości 
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obywatelskiej w odniesieniu do 30-lecia wolnej, odrodzonej Polski a także idei integracji europejskiej 

w kontekście rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach konkursu zostało złożonych 149 

ofert. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie uzyskało 97 organizacji na łączną 

kwotę 920 000,00 zł. 

6.12. Lubuska Odnowa Wsi 

„Lubuska Odnowa Wsi” jest działaniem Samorządu Województwa Lubuskiego, którego celem jest rozwój 

aktywności społeczności lokalnej, podnoszenie jej świadomości i jakości życia, rozwój turystyki i rekreacji, 

zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa 

krajobrazowego i przyrodniczego, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 

wytyczenie lub oznakowanie szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, w tym 

pomników przyrody. 

W ramach zadania Lubuska Odnowa Wsi w otwartym konkursie ofert wpłynęło 206 wniosków,  

a dofinansowanie otrzymało 93 organizacji. Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem Zarząd 

Województwa przeznaczył dodatkowe środki, w ramach których wpłynęło kolejnych 26 ofert, z których 

dofinansowanie otrzymało 19. 

Podsumowując w 2019 roku w ramach Lubuskiej Odnowy Wsi dofinansowano 112 zadań na kwotę 

1 000 000,00 zł. 

6.13. Zadania publiczne w obszarze integracji europejskiej 

W obszarze integracji europejskiej Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej zrealizowało w 2019 roku 12 zadań w ramach procedury małych grantów. Dofinansowanie 

otrzymało 12 ofert z 20 złożonych na łączną kwotę 49 608,05 zł. 

6.14. Dofinansowanie w formie stypendiów, wsparcia materialnego i finansowego 

Poza wsparciem w roku 2019 z budżetu województwa lubuskiego dla organizacji pozarządowych 

udzielono również wsparcia w formie stypendiów. 

a) Stypendia sportowe  

Zarząd Województwa Lubuskiego, na podstawie Uchwały Nr XXVIII/266/12 Sejmiku Województwa 

Lubuskiego z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad przyznawania nagród 

finansowych dla najlepszych sportowców z województwa lubuskiego ma możliwość przyznania 

środków finansowych sportowcom. Stypendium może otrzymać zawodnik lub zawodniczka 

uprawiający dyscyplinę i konkurencję sportu znajdującą się w programie Igrzysk Olimpijskich oraz 

objętą Systemem Sportu Młodzieżowego prowadzonym przez odpowiednie ministerstwo lub 

dyscyplinę i konkurencję znajdującą się w programie Igrzysk Paraolimpijskich. Stypendia 

przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach: juniora młodszego, juniora, 

młodzieżowca, będących w pierwszym roku kategorii seniora oraz dla osób niepełnosprawnych za 

osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym, którzy są członkami klubów lub stowarzyszeń sportowych zarejestrowanych na terenie 

województwa lubuskiego. Stypendia są przyznawane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak 

i zespołowych dyscyplinach sportowych, którzy w roku poprzedzającym przyznanie stypendium, czyli 

w 2018 r. spełnili co najmniej jeden z następujących warunków: 
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 reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Paraolimpijskich; 

 reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy w kategorii seniorów, 

młodzieżowców, juniorów lub juniorów młodszych lub reprezentowali Polskę na Igrzyskach 

Olimpijskich Młodzieży; 

 zdobyli medal na głównych Mistrzostwach Polski Seniorów lub zdobyli medal na Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, 

objętych Systemem Sportu Młodzieżowego; 

 zdobyli medal na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy w sportach osób 

niepełnosprawnych; 

 byli medalistami Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców, 

juniorów lub juniorów młodszych. 

Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał stypendium 34 sportowcom w kwocie 420,00 zł 

miesięcznie, 3 sportowcom będącym lubuskimi nadziejami olimpijskimi w wysokości 1 000,00 zł 

miesięcznie oraz 2 szczególnie wyróżniającym się sportowcom w kwocie 700,00 zł miesięcznie. 

Wszystkie stypendia zostały przyznane na okres 10 miesięcy. Łącznie przyznano stypendia 39 

sportowcom na kwotę 175 599,56 zł. 

b) Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne  

Program stypendialny pomaga stworzyć wybitnie uzdolnionej młodzieży z terenu naszego 

województwa odpowiednie warunki do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirowania jej do 

podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych lub artystycznych. Stypendia są również formą 

promocji tych młodych Lubuszan, którzy realizując swoje aspiracje przyczyniają się do pomnażania 

dorobku intelektualnego naszego regionu. Stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego 

przyznawane są zgodnie z uchwałą nr XXV/228/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 

czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych dla 

uczniów z terenu Województwa Lubuskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 14 lipca 2008 r. Nr 73 poz. 

1203 z późn. zm.).  W roku 2019 Marszałek Województwa Lubuskiego po raz 15. wyróżniła młodych, 

wybitnie uzdolnionych Lubuszan, którzy realizując swoje naukowe, twórcze lub artystyczne pasje 

przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego naszego regionu. Stypendia na okres 

6 miesięcy, od stycznia do czerwca 2019 r. po 350,00 zł miesięcznie (łącznie 2 100,00 zł) otrzymało 

35 młodych Lubuszan. Z 35 stypendiów 18 było naukowych, 5 twórczych oraz 12 artystycznych na 

łączną kwotę 73 500,00 zł. 

c) Stypendia dla uczniów Lubuskie Talenty (w ramach RPO Lubuskie 2020 tzn. środki z EFS, budżet 

państwa i budżet województwa) 

Celem projektu jest podwyższenie potencjału edukacyjnego 260 uczniów lubuskich szkół 

podstawowych klas VII i VIII oraz liceów klas I-III, którzy są uzdolnieni w zakresie przedmiotów 

matematyczno–przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych. Stypendia dla uczniów 

przyznawane są od roku 2019/2020 zgodnie z uchwałą Nr X/148/19 Sejmiku Województwa 

Lubuskiego z dnia 9 września 2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla 

uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-III liceów 

ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2019/2020. Podpisano 260 umów 

stypendialnych (100 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i 160 dla uczniów liceów 

ogólnokształcących) na łączną kwotę 1 880 000,00 zł. 

d) Stypendia motywujące i przedsiębiorcze dla studentów 

Stypendia dla studentów przyznawane są od roku akademickiego 2018/2019 zgodnie z uchwałą 

Nr XLIV/670/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 w sprawie udzielania 
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pomocy materialnej dla studentów. Celem pomocy stypendialnej jest wsparcie, wyrównywanie szans 

edukacyjnych oraz inspiracja do podjęcia studiów na uczelniach naszego województwa. Studenci 

pierwszego roku studiów stacjonarnych, którzy spełnili określone w regulaminie warunki mogli ubiegać 

się o stypendia motywujące. Natomiast studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych drugiego 

stopnia, mogli ubiegać się o stypendia na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia 

działalności gospodarczej – stypendia przedsiębiorcze. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał 

stypendia 22 studentom (po 800,00 zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy) na łączną kwotę 

158 400,00 zł.  

e) Wsparcie finansowe dla studentów na kierunku lekarskim i pielęgniarskim 

Na okres X/2019-VI/20 trzeci raz przyznano stypendia dla 50 studentów kierunku lekarskiego na 

łączną kwotę 900 000,00 zł oraz pierwszy raz przyznano stypendia dla 30 studentów kierunku 

pielęgniarstwa na kwotę 324 000,00 zł. 

6.15. Dofinansowanie procedur In Vitro 

Program polityki zdrowotnej „Leczenie w populacji województwa lubuskiego poprzez wsparcie finansowe 

leczenia metodami zapłodnienia pozaustrojowego – zgodnie z przyjętymi standardami postępowania 

i obowiązującymi procedurami medycznymi – par, u których zastosowanie ogólnie dostępnych metod 

leczenia niepłodności było nieskuteczne. Umowa zawarta została z firmą InviMed – T Sp. z o.o. 

z Warszawy, natomiast świadczenia były wykonywane w InviMed Europejskim Centrum Macierzyństwa 

w Poznaniu. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 196 100,00 zł brutto. Do udziału w programie 

zgłosiły się 42 pary, z czego 39 zostało zakwalifikowanych do procedury in vitro. W wyniku podjętych 

procedur zapłodnienia pozaustrojowego, potwierdzono 16 ciąż, w tym 4 bliźniacze.  
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VII. PODSUMOWANIE 

Efektem prac Zarządu Województwa Lubuskiego w 2019 roku było wiele zainicjowanych 

i zrealizowanych  projektów oraz inwestycji. Działalność Zarządu można ująć w ramy najważniejszego 

dokumentu regionalnego - Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. W raporcie przedstawiono 

najważniejsze działania w każdym z czterech celów strategicznych, dotyczących gospodarki, 

infrastruktury, rozwoju społecznego i zarządzania rozwojem.  

Gospodarka regionalna, konkurencyjna i innowacyjna jest priorytetem Zarządu Województwa. 

Samorząd województwa współfinansuje działalność Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii 

Nauk w Nowym Kisielinie, pierwszej placówki PAN w województwie lubuskim. Ważnym przedsięwzięciem 

jest powstanie w regionie Parku Technologii Kosmicznych. Zarząd województwa zabiega o to wraz 

z partnerami, tj. CBK PAN, Uniwersytetem Zielonogórskim oraz partnerem prywatnym: firmą Hertz 

Systems Ltd. Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Wiele działań innowacyjnych podejmują lubuskie 

firmy, ponieważ od wielu lat bardzo dużą część funduszy unijnych kierowanych jest na wsparcie 

rozwiązań innowacyjnych w zakresie nowoczesnych technologii – do końca 2019 r. rozdysponowano 

ponad połowę środków z 200-stu milionowej puli w ramach działania 1.1 Badania i Innowacje z RPO 

Lubuskie 2020.  

Zarząd województwa prowadzi stały dialog z przedsiębiorcami, organizując m.in. Lubuski Kongres 

Gospodarczy 2019. Doskonałą okazją do dyskusji były także obchody 20-lecia Lubuskiego Sejmiku 

Gospodarczego. Działające w ramach Urzędu Marszałkowskiego województwa Lubuskiego Centrum 

Obsługi Inwestora i Eksportera, współpracuje z przedsiębiorcami w ramach misji, promocji, ale też 

w zakresie udostępniania rzetelnych informacji o potencjale inwestycyjnym regionu. 

Biorąc pod uwagę, jak ważne jest powiązanie edukacji z rynkiem pracy realizowano w dalszym ciągu 

program szkolnictwa zawodowego. Opracowano także plan na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego 

w partnerstwie z uczelniami, miastami akademickimi, partnerami społeczno-gospodarczymi. Studenci 

ważnych dla gospodarki regionalnej kierunków otrzymują stypendia. 

W ochronie środowiska województwa ważne miejsce zajmuje ochrona powietrza, m.in. poprzez programy 

ochrony powietrza oraz uruchomione konkursy z RPO Lubuskie 2020 związane z wymianą źródeł ciepła 

na ekologiczne. Ważna kwestią w 2019 r. była sprawa zgłoszona przez mieszkańców dotyczącą wpływu 

firmy SWISS Krono na stan powietrza w Żarach. Angażując się w rozwiązanie sprawy, Zarząd 

Województwa Lubuskiego powołał w grudniu 2019 r. Zespół ekspertów ds. oceny oddziaływania Spółki 

SWISS KRONO w Żarach na stan środowiska (obecnie funkcjonuje jako „Rada Społeczna ds. oceny 

stanu środowiska w Żarach”). 

Ważne miejsce w działaniach Zarządu na rzecz gospodarki regionalnej zajmuje turystyka. W roku 2019 

rozpoczęto trzeci etap realizacji założeń Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 roku, 

zakładającego integrację lubuskiej oferty turystycznej z ofertą krajową poprzez włączenie oferty 

lubuskiego w krajowe portale i sieci sprzedażowe oraz promocyjne, a także powiązanie infrastruktury 

lubuskich szlaków turystycznych (rowerowych, wodnych, konnych) z siecią krajową i europejską. 

W ramach szeroko zakrojonych działań przeprowadzono m.in. otwarty konkurs ofert w obszarze turystyki 

regionalnej (przyznano dotacje na 28 zadań), wspierano LOTUR (organizację promującą lubuską 
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turystykę), współpracowano z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji celów 

Programu oraz promowano region w kraju i zagranicą.  

Na rzecz rozwoju i promocji ważnych dla województwa lubuskiego winiarstwa i produktów żywnościowych 

wysokiej jakości działają dwie instytucje: Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze oraz Lubuskie 

Centrum Produktu Regionalnego. Na liście produktów tradycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi do listopada 2019 r. wpisano 80 produktów z województwa lubuskiego, w tym 

m.in.: miody, sery, przetwory, mięsa. 

Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka nie ma szans rozwoju bez wysokiej dostępności 

transportowej i teleinformatycznej. Dostępność transportowa to atut wielokrotnie potwierdzany 

w różnego rodzaju analizach atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Zarząd Województwa podejmuje 

działania na rzecz utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej, powietrznej i wodnej: 

zakończono modernizację mostu w Skwierzynie, rozpoczęto budowę mostu w Milsku, skutecznie 

zabiegano o rządowe dofinansowanie budowy mostu w Pomorsku oraz nowe połączenia kolejowe (Żagań 

-Warszawa, Zielona Góra-Wschowa i Zielona Góra-Wschowa-Leszno), podpisano lubusko-

brandenburskie porozumienie dotyczące rozwoju Kolei Wschodniej (Ostbahn) linii 203, wsparto inicjatywę 

przywrócenia połączenia kolejowego Żagań-Żary-Warszawa. Ważnymi przeprawami, o które zabiegają 

władze samorządowe, są również mosty w Połęcku oraz nowy most na Noteci w ciągu drogi wojewódzkiej 

157 (m. Gościmiec). Infrastruktura transportowa wzbogacana jest o szlaki rowerowe. Samorząd wsparł 

między innymi projekt „Kolej na rower” (wspólna inicjatywa kilku samorządów: miasto Nowa Sól, gmina 

Nowa Sól, Otyń, Kożuchów, Kolsko i Powiat Nowosolski), a efektem jest powstanie blisko 50 km nowych 

ścieżek rowerowych. Rozpoczęto również realizację projektu ODRA VELO - ODER VELO, gdzie jednym 

z rezultatów projektu będzie szczegółowa inwentaryzacja szlaków/tras rowerowych. 

Ważne jest, aby wszelkie zamierzenia oraz inwestycje planowane i realizowane były z uwzględnieniem 

społecznej i terytorialnej spójności regionu. 

Wiele bieżących wyzwań dotyczyło profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia. Zakończono budowę 

Ośrodka Radioterapii w Gorzowie Wielkopolskim i Bazy Pogotowia Lotniczego w Gorzowie Wielkopolskim 

oraz kontynuowano budowę Centrum Matki i Dziecka w Zielonej Górze, rozpoczęto budowę Hematologii 

i Oddziału Intensywnej Terapii w Gorzowie Wielkopolskim, inwestowano w Szpitalu dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Ciborzu, Obrzycach i Torzymiu. Program in vitro i programy profilaktyczne walki 

z rakiem okazały się sukcesem kolejny rok z rzędu. Pikniki europejskie i pikniki zdrowia były doskonałą 

okazją do promocji zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej. Były też miejscem, gdzie Lubuszanie 

mogli się poddać badaniom oraz zasięgnąć opinii specjalistów. A przy tzw. okrągłym stole debatowano 

o zdrowiu, seniorach, niepełnosprawnych i edukacji. Samorząd inwestuje w przyszłych lekarzy 

i pielęgniarki – fundowane są stypendia dla kadry medycznej.  

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom, jakie stawia przed władzami województwa dynamicznie zmieniająca 

się struktura demograficzna, w minionym roku udało się utworzyć 14 dziennych i całodobowych domów 

pobytu dla seniorów oraz 23 kluby seniora. 

Pracowano nad uatrakcyjnieniem kształcenia w placówkach edukacyjnych – sztandarowym przykładem 

jest realizowany projekt „Lubuskie Talenty”. W wyniku podjętych działań w okresie realizacji projektu, 

tj. wrzesień 2019 r. – sierpień 2020 r. 260 uczniów (100 ze szkół podstawowych i 160 z liceów 

ogólnokształcących) zrealizuje indywidualny plan rozwoju edukacyjnego. 
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Zarząd Województwa nie zaniedbuje również tak ważnego aspektu życia Lubuszan, jakim jest kultura. 

W ramach licznych działań podejmowanych w 2019 r. wymienić można zakończenie modernizacji teatru 

w Gorzowie Wielkopolskim, modernizację teatru w Zielonej Górze, rozbudowę Muzeum Ziemi Lubuskiej 

w Zielonej Górze, Bogdańcu i Santoku. Zarząd cyklicznie wspiera Lubuskie Lato Filmowe czy festiwal 

Muzyka w Raju.  

Konsekwentnie budowane i wspierane jest społeczeństwo obywatelskie, będące istotnym elementem 

rozwoju województwa. Do dyspozycji mieszkańców oddawane są tzw. budżety obywatelskie m.in. dla 

młodych, seniorów i społeczności obszarów wiejskich. Obradował Sejmik Młodzieżowy i Sejmik Seniorów.  

Ważnym aspektem działalności Zarządu jest efektywne zarządzanie, które obejmuje samodoskonalenie 

i skuteczne wykorzystywanie potencjałów administracji, przy odpowiednim zaangażowaniu środków 

finansowych.  

Priorytetem Zarządu jest efektywne wykorzystanie funduszy europejskich. Już w październiku Lubuskie 

przekroczyło 1 mld zł w certyfikacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Lubuskie 2020. Oznacza to, że pieniądze, które trafiły do beneficjentów zostały prawidłowo rozliczone. 

W ramach RPO - Lubuskie 2020 na koniec 2019 r. zawarto 960 umów o wartości dofinansowania UE 

3 085 074 462,98 zł, co stanowi 79,91 % dostępnej alokacji. W samym 2019 r. kontraktacja RPO - 

Lubuskie 2020 wzrosła o 332 mln zł, tj. ok. 8,6% alokacji. IZ RPO-2020 podjęła szereg działań 

usprawniających realizację Programu – przyjęto cztery plany przyspieszenia wdrażania Programu oraz 

plany działań dla ZIT MOF Gorzowa Wielkopolskiego i ZIT MOF Zielonej Góry w zakresie kontraktacji 

alokacji na 2019 r. i wniosków o płatność na 2019 r.  

Działania na rzecz wykorzystania funduszy europejskich to także działania informacyjne. W Urzędzie 

Marszałkowskim prowadzi działalność Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Interreg VA 

BB-PL 2014-2020, który udziela informacji na temat środków przygranicznych. Natomiast sieć Punktów 

Informacyjnych Funduszy Europejskich zrealizowała tysiące konsultacji dotyczących ubiegania się 

o fundusze regionalne i krajowe. 

Ważnym zadaniem jest promocja atrakcyjnego wizerunku województwa, szczególnie w obszarze 

gospodarki. Organizowane są w tym celu m.in. zagraniczne misje gospodarcze, dofinansowane ze 

środków unijnych, które są okazją do zabiegania o nowe kontakty i promowania walorów regionu. Na 

arenie krajowej województwo lubuskie promuje się przykładowo na Pol’and’Rock Festival (dawniej 

Przystanek Woodstock). 

Współpraca z regionami zagranicznymi i polskimi województwami pozwala na wymianę informacji, 

doświadczeń, zabieganie o wspólne sprawy czy realizację wspólnych projektów. Najintensywniejsza 

współpraca ma z uwagi na transgraniczny charakter województwa z regionami niemieckimi, m.in. 

w ramach działań Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej 

i Przygranicznej oraz Partnerstwa Odry. Województwo Lubuskie aktywnie uczestniczy w pracach Związku 

Województw RP oraz Konwentu Marszałków. 

Podwyższanie sprawności administracyjnej instytucji regionalnych odbywało się poprzez Lubuską 

Akademię Rozwoju, gdzie zapraszano z wykładami szereg ekspertów. Siódmą edycję ukończyło stu 

absolwentów.  
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Kontynuowano proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) - Zespół ds. 

aktualizacji SRWL opracował diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz określił na jej 

podstawie wyzwania rozwojowe. Było to istotnym przyczynkiem do opracowania wstępnego projektu 

SRWL2030, który Zarząd Województwa przyjął w grudniu 2019 r. i skierował do konsultacji społecznych. 

Podjęto także prace nad programowaniem nowej perspektywy finansowej. 

Raport o stanie województwa przedstawia rzetelną informację o działaniach podejmowanych w 2019 r. 

na rzecz rozwoju województwa lubuskiego. Zrealizowano lub zainicjowano szereg działań, obejmujących 

wiele dziedzin społeczno-gospodarczych, których efekty odczuwalne są już dziś lub będą oddziaływać na 

rozwój regionu w przyszłości. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Załącznik nr 1 Realizacja uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego13 

Dziedzictwo kulturowe 

Lp. Tytuł aktu SPOSÓB REALIZACJI 
(informacje pozyskane od podmiotów odpowiedzialnych) 

1.  UCHWAŁA NR XI/165/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa 
Lubuskiego w roku 2019 dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach położonych na obszarze województwa 

lubuskiego  

Zrealizowana: 
Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2019 
dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach położonych na obszarze województwa lubuskiego. Sprostowano błędnie wskazany 
obiekt do dofinansowania. 

2.  UCHWAŁA NR X/154/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

przystąpienia Województwa Lubuskiego do Europejskiej 
Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego (European 

Network of Regional Culinary Heritage)  

W trakcie realizacji: 
Proces przystąpienia województwa lubuskiego do Sieci trwa. Podjęcie uchwały było 
pierwszym krokiem do realizacji zadania, ponieważ potrzebna była jeszcze zgody Ministra 
Spraw Zagranicznych. Obecnie realizowany jest etap prac administracyjnych, związanych 
z wypełnieniem kryteriów dostępu do Sieci. Pandemia koronawirusa spowolniła nieco tempo 
realizacji, ale zakłada się, że na początku drugiej połowy roku będzie można wręczać 
pierwsze znaki towarowe lubuskim producentom i restauracjom. 

3.  UCHWAŁA NR X/149/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa 
Lubuskiego w roku 2019 dotacji celowych na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach położonych na obszarze województwa 

lubuskiego 

Zrealizowana: 
Zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2019 
dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytkach położonych na obszarze województwa lubuskiego. Przyczyną zmian była 
rezygnacja z dotacji dwóch beneficjentów spowodowana brakiem wkładu własnego. 
Ostatecznie dotacją w wysokości 950.000,00 objęto 35 beneficjentów. W tym w dwóch 
przypadkach z powodów merytorycznych zwiększono wysokość dotacji. 

                                                           
13 Niniejszy załącznik nie zawiera analizy realizacji uchwał w sprawie nadania osobom zasłużonym „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego” oraz tytułu 
„Honorowy Obywatel Województwa Lubuskiego” a także uchwał dot. finansów i budżetu województwa o charakterze porządkowym i organizacyjnym. 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18255/UCHWALA_NR_X_2F154_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_przystapienia_Wojewodztwa_Lubuskiego_do_Europejskiej_Sieci_Regionalnego_Dziedzictwa_Kulinarnego__28European_Network_of_Regional_Culinary_Heritage_29/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18255/UCHWALA_NR_X_2F154_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_przystapienia_Wojewodztwa_Lubuskiego_do_Europejskiej_Sieci_Regionalnego_Dziedzictwa_Kulinarnego__28European_Network_of_Regional_Culinary_Heritage_29/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18255/UCHWALA_NR_X_2F154_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_przystapienia_Wojewodztwa_Lubuskiego_do_Europejskiej_Sieci_Regionalnego_Dziedzictwa_Kulinarnego__28European_Network_of_Regional_Culinary_Heritage_29/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18255/UCHWALA_NR_X_2F154_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_przystapienia_Wojewodztwa_Lubuskiego_do_Europejskiej_Sieci_Regionalnego_Dziedzictwa_Kulinarnego__28European_Network_of_Regional_Culinary_Heritage_29/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18255/UCHWALA_NR_X_2F154_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_przystapienia_Wojewodztwa_Lubuskiego_do_Europejskiej_Sieci_Regionalnego_Dziedzictwa_Kulinarnego__28European_Network_of_Regional_Culinary_Heritage_29/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18250/UCHWALA_NR_X_2F149_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_dotacji_celowych_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_polozonych_na_obszarze_wojewodztwa_lubuskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18250/UCHWALA_NR_X_2F149_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_dotacji_celowych_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_polozonych_na_obszarze_wojewodztwa_lubuskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18250/UCHWALA_NR_X_2F149_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_dotacji_celowych_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_polozonych_na_obszarze_wojewodztwa_lubuskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18250/UCHWALA_NR_X_2F149_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_dotacji_celowych_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_polozonych_na_obszarze_wojewodztwa_lubuskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18250/UCHWALA_NR_X_2F149_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_dotacji_celowych_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_polozonych_na_obszarze_wojewodztwa_lubuskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18250/UCHWALA_NR_X_2F149_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_dotacji_celowych_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_polozonych_na_obszarze_wojewodztwa_lubuskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18250/UCHWALA_NR_X_2F149_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_dotacji_celowych_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_polozonych_na_obszarze_wojewodztwa_lubuskiego/
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4.  STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 czerwca 2019 r. w sprawie 

uczczenia rocznicy 30-lecia wyborów 4 czerwca 1989 roku  

Zrealizowane. 
 

5.  UCHWAŁA NR V/67/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 

udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 
2019 dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
położonych na obszarze województwa lubuskiego  

Zrealizowana: 
Do Departamentu Infrastruktury Społecznej wpłynęło 79 wniosków. Komisja oceniająca 
przedłożyła Zarządowi Województwa Lubuskiego listę 37 wniosków do zatwierdzenia. 
Dotację w kwocie 950.000,00 otrzymało 37 beneficjentów: w tym pięć - jednostki 
samorządowe, jedna osoba fizyczna, 31 parafii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17946/STANOWISKO_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_czerwca_2019_r__w_sprawie_uczczenia_rocznicy_30-lecia_wyborow_4_czerwca_1989_roku/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17946/STANOWISKO_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_czerwca_2019_r__w_sprawie_uczczenia_rocznicy_30-lecia_wyborow_4_czerwca_1989_roku/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17946/STANOWISKO_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_czerwca_2019_r__w_sprawie_uczczenia_rocznicy_30-lecia_wyborow_4_czerwca_1989_roku/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17762/UCHWALA_NR_V_2F67_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_dotacji_celowych_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_polozonych_na_obszarze_wojewodztwa_lubuskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17762/UCHWALA_NR_V_2F67_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_dotacji_celowych_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_polozonych_na_obszarze_wojewodztwa_lubuskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17762/UCHWALA_NR_V_2F67_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_dotacji_celowych_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_polozonych_na_obszarze_wojewodztwa_lubuskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17762/UCHWALA_NR_V_2F67_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_dotacji_celowych_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_polozonych_na_obszarze_wojewodztwa_lubuskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17762/UCHWALA_NR_V_2F67_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_dotacji_celowych_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_polozonych_na_obszarze_wojewodztwa_lubuskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17762/UCHWALA_NR_V_2F67_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_dotacji_celowych_na_prace_konserwatorskie_2C_restauratorskie_lub_roboty_budowlane_przy_zabytkach_polozonych_na_obszarze_wojewodztwa_lubuskiego/


74 
 

Nieruchomości 

Lp. Tytuł aktu SPOSÓB REALIZACJI 
(informacje pozyskane od podmiotów odpowiedzialnych) 

6.  UCHWAŁA NR XIII/207/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż za cenę niższą niż wartość 
rynkowa nieruchomości udziału 5/100 w części 

nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej 
w Międzyrzeczu przy ul. Przemysłowej 2  

W trakcie realizacji. 

7.  UCHWAŁA NR X/151/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 
będącej własnością Miasta Gorzowa Wielkopolskiego  

Zrealizowana: 
Nabyto w formie darowizny (Akt Notarialny Rep. A 11163/19 z dn. 06.11.2019) nieruchomość 
położoną w obrębie 0010 Zamoście miasta Gorzów Wielkopolski, oznaczoną działką 
nr 1866/8 na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim. 

8.  UCHWAŁA NR X/150/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, 
stanowiącej własność Gminy Drezdenko  

W trakcie realizacji:  
Sprawa przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze celem skompletowania 
dokumentów niezbędnych do zawarcia aktu notarialnego. 

9.  UCHWAŁA NR VIII/124/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 

nieodpłatnego nabycia nieruchomości będącej własnością 
Skarbu Państwa  

Zrealizowana: 
Nabyto w formie darowizny ( Akt Notarialny Rep. A 753/2020 z dnia 29.01.2019) nieruchomość 
położoną w obrębie 0002 Radowo miasto Drezdenko, oznaczoną działką nr 285/1 na potrzeby 
inwestycji drogowej. 

10.  UCHWAŁA NR VIII/123/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny 

nieruchomości gruntowej, położonej w Gorzowie Wlkp.  

Zrealizowana: 
W dniu 6 listopada 2019 r. aktem notarialnym – umową darowizny przekazano nieruchomość 
gruntową Miastu Gorzów Wlkp.  

11.  UCHWAŁA NR VI/102/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 
rocznych z tytułu trwałego zarządu sprawowanego przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 
w Zielonej Górze  

Zrealizowana: 
Udzielono bonifikaty w wysokości do 99% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomością stanowiącą własność Województwa Lubuskiego, położoną   w obrębie 
17 miasta  Zielona Góra, oznaczoną działkami nr 127/9 i 127/3, sprawowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18590/UCHWALA_NR_XIII_2F207_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_sprzedaz_za_cene_nizsza_niz_wartosc_rynkowa_nieruchomosci_udzialu_5_2F100_w_czesci_nieruchomosci_gruntowej_zabudowanej_2C_polozonej_w_Miedzyrzeczu_przy_ul__Przemyslowej_2/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18590/UCHWALA_NR_XIII_2F207_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_sprzedaz_za_cene_nizsza_niz_wartosc_rynkowa_nieruchomosci_udzialu_5_2F100_w_czesci_nieruchomosci_gruntowej_zabudowanej_2C_polozonej_w_Miedzyrzeczu_przy_ul__Przemyslowej_2/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18590/UCHWALA_NR_XIII_2F207_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_sprzedaz_za_cene_nizsza_niz_wartosc_rynkowa_nieruchomosci_udzialu_5_2F100_w_czesci_nieruchomosci_gruntowej_zabudowanej_2C_polozonej_w_Miedzyrzeczu_przy_ul__Przemyslowej_2/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18590/UCHWALA_NR_XIII_2F207_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_sprzedaz_za_cene_nizsza_niz_wartosc_rynkowa_nieruchomosci_udzialu_5_2F100_w_czesci_nieruchomosci_gruntowej_zabudowanej_2C_polozonej_w_Miedzyrzeczu_przy_ul__Przemyslowej_2/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18590/UCHWALA_NR_XIII_2F207_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_sprzedaz_za_cene_nizsza_niz_wartosc_rynkowa_nieruchomosci_udzialu_5_2F100_w_czesci_nieruchomosci_gruntowej_zabudowanej_2C_polozonej_w_Miedzyrzeczu_przy_ul__Przemyslowej_2/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18590/UCHWALA_NR_XIII_2F207_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_sprzedaz_za_cene_nizsza_niz_wartosc_rynkowa_nieruchomosci_udzialu_5_2F100_w_czesci_nieruchomosci_gruntowej_zabudowanej_2C_polozonej_w_Miedzyrzeczu_przy_ul__Przemyslowej_2/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18252/UCHWALA_NR_X_2F151_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przyjecie_darowizny_nieruchomosci_bedacej_wlasnoscia_Miasta_Gorzowa_Wielkopolskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18252/UCHWALA_NR_X_2F151_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przyjecie_darowizny_nieruchomosci_bedacej_wlasnoscia_Miasta_Gorzowa_Wielkopolskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18252/UCHWALA_NR_X_2F151_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przyjecie_darowizny_nieruchomosci_bedacej_wlasnoscia_Miasta_Gorzowa_Wielkopolskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18252/UCHWALA_NR_X_2F151_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przyjecie_darowizny_nieruchomosci_bedacej_wlasnoscia_Miasta_Gorzowa_Wielkopolskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18251/UCHWALA_NR_X_2F150_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przyjecie_darowizny_nieruchomosci_2C_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Drezdenko/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18251/UCHWALA_NR_X_2F150_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przyjecie_darowizny_nieruchomosci_2C_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Drezdenko/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18251/UCHWALA_NR_X_2F150_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przyjecie_darowizny_nieruchomosci_2C_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Drezdenko/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18251/UCHWALA_NR_X_2F150_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przyjecie_darowizny_nieruchomosci_2C_stanowiacej_wlasnosc_Gminy_Drezdenko/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18024/UCHWALA_NR_VIII_2F124_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_nieodplatnego_nabycia_nieruchomosci_bedacej_wlasnoscia_Skarbu_Panstwa/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18024/UCHWALA_NR_VIII_2F124_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_nieodplatnego_nabycia_nieruchomosci_bedacej_wlasnoscia_Skarbu_Panstwa/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18024/UCHWALA_NR_VIII_2F124_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_nieodplatnego_nabycia_nieruchomosci_bedacej_wlasnoscia_Skarbu_Panstwa/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18024/UCHWALA_NR_VIII_2F124_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_nieodplatnego_nabycia_nieruchomosci_bedacej_wlasnoscia_Skarbu_Panstwa/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18023/UCHWALA_NR_VIII_2F123_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przekazanie_w_formie_darowizny_nieruchomosci_gruntowej_2C_polozonej_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18023/UCHWALA_NR_VIII_2F123_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przekazanie_w_formie_darowizny_nieruchomosci_gruntowej_2C_polozonej_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18023/UCHWALA_NR_VIII_2F123_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przekazanie_w_formie_darowizny_nieruchomosci_gruntowej_2C_polozonej_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18023/UCHWALA_NR_VIII_2F123_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przekazanie_w_formie_darowizny_nieruchomosci_gruntowej_2C_polozonej_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17872/UCHWALA_NR_VI_2F102_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_udzielenie_bonifikaty_od_oplat_rocznych_z_tytulu_trwalego_zarzadu_sprawowanego_przez_Urzad_Marszalkowski_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_Zielonej_Gorze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17872/UCHWALA_NR_VI_2F102_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_udzielenie_bonifikaty_od_oplat_rocznych_z_tytulu_trwalego_zarzadu_sprawowanego_przez_Urzad_Marszalkowski_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_Zielonej_Gorze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17872/UCHWALA_NR_VI_2F102_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_udzielenie_bonifikaty_od_oplat_rocznych_z_tytulu_trwalego_zarzadu_sprawowanego_przez_Urzad_Marszalkowski_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_Zielonej_Gorze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17872/UCHWALA_NR_VI_2F102_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_udzielenie_bonifikaty_od_oplat_rocznych_z_tytulu_trwalego_zarzadu_sprawowanego_przez_Urzad_Marszalkowski_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_Zielonej_Gorze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17872/UCHWALA_NR_VI_2F102_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_udzielenie_bonifikaty_od_oplat_rocznych_z_tytulu_trwalego_zarzadu_sprawowanego_przez_Urzad_Marszalkowski_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_Zielonej_Gorze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17872/UCHWALA_NR_VI_2F102_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_udzielenie_bonifikaty_od_oplat_rocznych_z_tytulu_trwalego_zarzadu_sprawowanego_przez_Urzad_Marszalkowski_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_Zielonej_Gorze/
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12.  UCHWAŁA NR V/74/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy Krzeszyce  

Zrealizowana: 
Nabyto w formie darowizny (Akt Notarialny Rep. A 4436/2019 z dnia 19.06.2019) 
nieruchomości położone w obrębie 0010 Krzeszyce gm. Krzeszyce, oznaczone działkami 
nr169/9, nr 488/2, nr 489/2, nr 490/8, nr 490/9, nr 491/7, nr 491/8 na potrzeby inwestycji 
drogowej. 

13.  UCHWAŁA NR V/73/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie 
nieruchomości w formie darowizny na rzecz Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego  

Zrealizowana: 
W dniu 6 września 2019 r. aktem notarialnym – zmianą umowy darowizny przedłużono termin 
zagospodarowania nieruchomości, położonej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. 
stanowiącej własność Miasta Gorzów Wlkp. 

14.  UCHWAŁA NR III/33/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny 
nieruchomości gruntowej, położonej w Trzebiechowie 

Zrealizowana: 
W dniu 10 maja 2019 r. aktem notarialnym – umową darowizny przekazano nieruchomość 
gruntową Gminie Trzebiechów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17769/UCHWALA_NR_V_2F74_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przyjecie_darowizny_nieruchomosci_2C_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Krzeszyce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17769/UCHWALA_NR_V_2F74_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przyjecie_darowizny_nieruchomosci_2C_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Krzeszyce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17769/UCHWALA_NR_V_2F74_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przyjecie_darowizny_nieruchomosci_2C_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Krzeszyce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17769/UCHWALA_NR_V_2F74_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przyjecie_darowizny_nieruchomosci_2C_stanowiacych_wlasnosc_Gminy_Krzeszyce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17768/UCHWALA_NR_V_2F73_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przekazanie_nieruchomosci_w_formie_darowizny_na_rzecz_Miasta_Gorzowa_Wielkopolskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17768/UCHWALA_NR_V_2F73_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przekazanie_nieruchomosci_w_formie_darowizny_na_rzecz_Miasta_Gorzowa_Wielkopolskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17768/UCHWALA_NR_V_2F73_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przekazanie_nieruchomosci_w_formie_darowizny_na_rzecz_Miasta_Gorzowa_Wielkopolskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17768/UCHWALA_NR_V_2F73_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przekazanie_nieruchomosci_w_formie_darowizny_na_rzecz_Miasta_Gorzowa_Wielkopolskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17768/UCHWALA_NR_V_2F73_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przekazanie_nieruchomosci_w_formie_darowizny_na_rzecz_Miasta_Gorzowa_Wielkopolskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17039/UCHWALA_NR_III_2F33_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przekazanie_w_formie_darowizny_nieruchomosci_gruntowej_2C_polozonej_w_Trzebiechowie/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17039/UCHWALA_NR_III_2F33_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przekazanie_w_formie_darowizny_nieruchomosci_gruntowej_2C_polozonej_w_Trzebiechowie/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17039/UCHWALA_NR_III_2F33_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przekazanie_w_formie_darowizny_nieruchomosci_gruntowej_2C_polozonej_w_Trzebiechowie/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17039/UCHWALA_NR_III_2F33_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_przekazanie_w_formie_darowizny_nieruchomosci_gruntowej_2C_polozonej_w_Trzebiechowie/
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Ochrona środowiska 

Lp. Tytuł aktu SPOSÓB REALIZACJI 
(informacje pozyskane od podmiotów odpowiedzialnych) 

15.  UCHWAŁA NR XIII/215/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji dotyczącej dokonania zmian 
w uchwałach Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 

18 czerwca 2018 r. dotyczących wprowadzenia 
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw  

Zrealizowana: 
Petycja została uznana z bezzasadną. 

16.  UCHWAŁA NR XIII/214/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

powołania Komisji doraźnej ds. Klimatu  

Zrealizowana: 
Powołano Komisję doraźną ds. Klimatu. 

17.  UCHWAŁA NR XI/175/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. w sprawie 
przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego 
w sprawie zmian w ustanowionych w latach 2015-2019 

obszarach chronionego krajobrazu i parkach 
krajobrazowych położonych w granicach województwa 

lubuskiego  

W trakcie realizacji: 
Realizowana na bieżąco. Podczas wpływu wniosku o zmianę uchwał w zakresie 
ustanowionych przez Sejmik Województwa Lubuskiego obszarów chronionego krajobrazu 
oraz parków krajobrazowych, w razie nieuzasadnionego wniosku o zmianę zapisów odmawia 
się wprowadzenia zmian. Stanowisko pomocne w bieżącej pracy Departamentu – Wydziału 
Zasobów Przyrodniczych. 

18.  UCHWAŁA NR X/146/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 
obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina 

Szprotawki"  

Zrealizowana: 
Uchwała uregulowała stan formalno – prawny obszaru chronionego krajobrazu „Dolina 
Szprotawki”. 

19.  UCHWAŁA NR VIII/122/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 

podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie 
oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii  

Zrealizowana: 
Uchwałą zostały powołane obwody łowieckie nr 206 i 207. 

20.  UCHWAŁA NR VI/99/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie obszaru 

Zrealizowana: 
Uchwała uregulowała stan formalno–prawny obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze 
Lubniewicko-Sulęcińskie”. 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18601/UCHWALA_NR_XIII_2F215_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_rozpatrzenia_petycji_dotyczacej_dokonania_zmian_w_uchwalach_Sejmiku_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_dnia_18_czerwca_2018_r__dotyczacych_wprowadzenia_ograniczen_w_zakresie_eksploatacji_instalacji_2C_w_ktorych_nastepuje_spalanie_paliw/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18601/UCHWALA_NR_XIII_2F215_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_rozpatrzenia_petycji_dotyczacej_dokonania_zmian_w_uchwalach_Sejmiku_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_dnia_18_czerwca_2018_r__dotyczacych_wprowadzenia_ograniczen_w_zakresie_eksploatacji_instalacji_2C_w_ktorych_nastepuje_spalanie_paliw/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18601/UCHWALA_NR_XIII_2F215_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_rozpatrzenia_petycji_dotyczacej_dokonania_zmian_w_uchwalach_Sejmiku_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_dnia_18_czerwca_2018_r__dotyczacych_wprowadzenia_ograniczen_w_zakresie_eksploatacji_instalacji_2C_w_ktorych_nastepuje_spalanie_paliw/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18601/UCHWALA_NR_XIII_2F215_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_rozpatrzenia_petycji_dotyczacej_dokonania_zmian_w_uchwalach_Sejmiku_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_dnia_18_czerwca_2018_r__dotyczacych_wprowadzenia_ograniczen_w_zakresie_eksploatacji_instalacji_2C_w_ktorych_nastepuje_spalanie_paliw/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18601/UCHWALA_NR_XIII_2F215_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_rozpatrzenia_petycji_dotyczacej_dokonania_zmian_w_uchwalach_Sejmiku_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_dnia_18_czerwca_2018_r__dotyczacych_wprowadzenia_ograniczen_w_zakresie_eksploatacji_instalacji_2C_w_ktorych_nastepuje_spalanie_paliw/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18601/UCHWALA_NR_XIII_2F215_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_rozpatrzenia_petycji_dotyczacej_dokonania_zmian_w_uchwalach_Sejmiku_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_dnia_18_czerwca_2018_r__dotyczacych_wprowadzenia_ograniczen_w_zakresie_eksploatacji_instalacji_2C_w_ktorych_nastepuje_spalanie_paliw/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18601/UCHWALA_NR_XIII_2F215_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_rozpatrzenia_petycji_dotyczacej_dokonania_zmian_w_uchwalach_Sejmiku_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_dnia_18_czerwca_2018_r__dotyczacych_wprowadzenia_ograniczen_w_zakresie_eksploatacji_instalacji_2C_w_ktorych_nastepuje_spalanie_paliw/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18600/UCHWALA_NR_XIII_2F214_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r_w_sprawie_powolania_Komisji_doraznej_ds__Klimatu_0D_0A_0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18600/UCHWALA_NR_XIII_2F214_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r_w_sprawie_powolania_Komisji_doraznej_ds__Klimatu_0D_0A_0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18600/UCHWALA_NR_XIII_2F214_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r_w_sprawie_powolania_Komisji_doraznej_ds__Klimatu_0D_0A_0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18381/UCHWALA_NR_XI_2F175_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_przyjecia_stanowiska_Sejmiku_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_sprawie_zmian_w_ustanowionych_w_latach_2015-2019_obszarach_chronionego_krajobrazu_i_parkach_krajobrazowych_polozonych_w_granicach_wojewodztwa_lubuskiego__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18381/UCHWALA_NR_XI_2F175_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_przyjecia_stanowiska_Sejmiku_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_sprawie_zmian_w_ustanowionych_w_latach_2015-2019_obszarach_chronionego_krajobrazu_i_parkach_krajobrazowych_polozonych_w_granicach_wojewodztwa_lubuskiego__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18381/UCHWALA_NR_XI_2F175_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_przyjecia_stanowiska_Sejmiku_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_sprawie_zmian_w_ustanowionych_w_latach_2015-2019_obszarach_chronionego_krajobrazu_i_parkach_krajobrazowych_polozonych_w_granicach_wojewodztwa_lubuskiego__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18381/UCHWALA_NR_XI_2F175_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_przyjecia_stanowiska_Sejmiku_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_sprawie_zmian_w_ustanowionych_w_latach_2015-2019_obszarach_chronionego_krajobrazu_i_parkach_krajobrazowych_polozonych_w_granicach_wojewodztwa_lubuskiego__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18381/UCHWALA_NR_XI_2F175_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_przyjecia_stanowiska_Sejmiku_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_sprawie_zmian_w_ustanowionych_w_latach_2015-2019_obszarach_chronionego_krajobrazu_i_parkach_krajobrazowych_polozonych_w_granicach_wojewodztwa_lubuskiego__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18381/UCHWALA_NR_XI_2F175_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_przyjecia_stanowiska_Sejmiku_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_sprawie_zmian_w_ustanowionych_w_latach_2015-2019_obszarach_chronionego_krajobrazu_i_parkach_krajobrazowych_polozonych_w_granicach_wojewodztwa_lubuskiego__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18381/UCHWALA_NR_XI_2F175_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_przyjecia_stanowiska_Sejmiku_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_sprawie_zmian_w_ustanowionych_w_latach_2015-2019_obszarach_chronionego_krajobrazu_i_parkach_krajobrazowych_polozonych_w_granicach_wojewodztwa_lubuskiego__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18247/UCHWALA_NR_X_2F146_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EDolina_Szprotawki_22/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18247/UCHWALA_NR_X_2F146_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EDolina_Szprotawki_22/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18247/UCHWALA_NR_X_2F146_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EDolina_Szprotawki_22/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18247/UCHWALA_NR_X_2F146_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EDolina_Szprotawki_22/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18022/UCHWALA_NR_VIII_2F122_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_podzialu_wojewodztwa_lubuskiego_na_obwody_lowieckie_oraz_zaliczenia_obwodu_lowieckiego_do_kategorii/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18022/UCHWALA_NR_VIII_2F122_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_podzialu_wojewodztwa_lubuskiego_na_obwody_lowieckie_oraz_zaliczenia_obwodu_lowieckiego_do_kategorii/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18022/UCHWALA_NR_VIII_2F122_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_podzialu_wojewodztwa_lubuskiego_na_obwody_lowieckie_oraz_zaliczenia_obwodu_lowieckiego_do_kategorii/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18022/UCHWALA_NR_VIII_2F122_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_podzialu_wojewodztwa_lubuskiego_na_obwody_lowieckie_oraz_zaliczenia_obwodu_lowieckiego_do_kategorii/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17869/UCHWALA_NR_VI_2F99_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EPojezierze_Lubniewicko__E2_80_93_Sulecinskie_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17869/UCHWALA_NR_VI_2F99_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EPojezierze_Lubniewicko__E2_80_93_Sulecinskie_E2_80_9D/
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chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Lubniewicko 
– Sulęcińskie”  

21.  UCHWAŁA NR VI/98/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie obszaru 

chronionego krajobrazu o nazwie „Bory Dolnośląskie”  

Zrealizowana: 
Uchwała uregulowała stan formalno – prawny obszaru chronionego krajobrazu „Bory 
Dolnośląskie”. 

22.  UCHWAŁA NR V/76/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 

obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza nad 
Pliszką"  

Zrealizowana: 
Uchwała uregulowała stan formalno – prawny obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza nad 
Pliszką”. 

23.  UCHWAŁA NR V/75/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 

Pszczewskiego Parku Krajobrazowego  

Zrealizowana: 
Uchwała uregulowała stan formalno – prawny Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. W myśl 
§3 ust. 1 pkt 10 Uchwały nr V/75/19 Sejmiku województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 
2019 r. w sprawie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, w 2019 r., negatywnie 
zaopiniowano projekt decyzji o warunkach zabudowy Wójta Gminy Pszczew, w sprawie 
budowy zbiornika na płynne odchody zwierzęce, w gospodarstwie rolnym zajmującym się 
hodowlą świń.  

24.  UCHWAŁA NR IV/58/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany 
Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów 
komunalnych, w części dotyczącej wskazania miejsc 
spełniających warunki magazynowania odpadów dla 

zatrzymanych transportów odpadów  

W trakcie realizacji: 
Głównym celem zmiany Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz 
z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 
2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1479) było wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania 
odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów na terenie województwa lubuskiego. 
Wskazana nowelizacja wprowadziła do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 992 ze zm.) art. 24a zgodnie z którym jeżeli w trakcie kontroli transportu 
odpadów ujawniono: naruszenie szczegółowych warunków dla transportu odpadów, 
przemieszczania odpadów do nieuprawnionego odbiorcy, naruszenie przepisów 
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, pojazd wraz z odpadami może być 
zatrzymany przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, policję, Inspekcję 
Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Zatrzymany pojazd wraz 
z odpadami jest kierowany, na koszt podmiotu wykonującego transport odpadów, na 
wyznaczone w wojewódzkim planie gospodarki odpadami miejsce spełniające warunki 
magazynowania odpadów. Efektem wykonania uchwały jest wykorzystanie przez 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17869/UCHWALA_NR_VI_2F99_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EPojezierze_Lubniewicko__E2_80_93_Sulecinskie_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17869/UCHWALA_NR_VI_2F99_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EPojezierze_Lubniewicko__E2_80_93_Sulecinskie_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17868/UCHWALA_NR_VI_2F98_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EBory_Dolnoslaskie_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17868/UCHWALA_NR_VI_2F98_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EBory_Dolnoslaskie_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17868/UCHWALA_NR_VI_2F98_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EBory_Dolnoslaskie_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17771/UCHWALA_NR_V_2F76_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EPuszcza_nad_Pliszka_22/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17771/UCHWALA_NR_V_2F76_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EPuszcza_nad_Pliszka_22/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17771/UCHWALA_NR_V_2F76_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EPuszcza_nad_Pliszka_22/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17771/UCHWALA_NR_V_2F76_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EPuszcza_nad_Pliszka_22/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17770/UCHWALA_NR_V_2F75_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_Pszczewskiego_Parku_Krajobrazowego__0D_0A_0D_0A_0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17770/UCHWALA_NR_V_2F75_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_Pszczewskiego_Parku_Krajobrazowego__0D_0A_0D_0A_0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17770/UCHWALA_NR_V_2F75_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_Pszczewskiego_Parku_Krajobrazowego__0D_0A_0D_0A_0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17569/UCHWALA_NR_IV_2F58_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_zmiany_Aktualizacji_Wojewodzkiego_Planu_Gospodarki_Odpadami_wraz_z_Planem_Inwestycyjnym_w_zakresie_odpadow_komunalnych_2C_w_czesci_dotyczacej_wskazania_miejsc_spelniajacych_warunki_magazynowania_odpadow_dla_zatrzymanych_transportow_odpadow__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17569/UCHWALA_NR_IV_2F58_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_zmiany_Aktualizacji_Wojewodzkiego_Planu_Gospodarki_Odpadami_wraz_z_Planem_Inwestycyjnym_w_zakresie_odpadow_komunalnych_2C_w_czesci_dotyczacej_wskazania_miejsc_spelniajacych_warunki_magazynowania_odpadow_dla_zatrzymanych_transportow_odpadow__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17569/UCHWALA_NR_IV_2F58_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_zmiany_Aktualizacji_Wojewodzkiego_Planu_Gospodarki_Odpadami_wraz_z_Planem_Inwestycyjnym_w_zakresie_odpadow_komunalnych_2C_w_czesci_dotyczacej_wskazania_miejsc_spelniajacych_warunki_magazynowania_odpadow_dla_zatrzymanych_transportow_odpadow__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17569/UCHWALA_NR_IV_2F58_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_zmiany_Aktualizacji_Wojewodzkiego_Planu_Gospodarki_Odpadami_wraz_z_Planem_Inwestycyjnym_w_zakresie_odpadow_komunalnych_2C_w_czesci_dotyczacej_wskazania_miejsc_spelniajacych_warunki_magazynowania_odpadow_dla_zatrzymanych_transportow_odpadow__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17569/UCHWALA_NR_IV_2F58_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_zmiany_Aktualizacji_Wojewodzkiego_Planu_Gospodarki_Odpadami_wraz_z_Planem_Inwestycyjnym_w_zakresie_odpadow_komunalnych_2C_w_czesci_dotyczacej_wskazania_miejsc_spelniajacych_warunki_magazynowania_odpadow_dla_zatrzymanych_transportow_odpadow__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17569/UCHWALA_NR_IV_2F58_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_zmiany_Aktualizacji_Wojewodzkiego_Planu_Gospodarki_Odpadami_wraz_z_Planem_Inwestycyjnym_w_zakresie_odpadow_komunalnych_2C_w_czesci_dotyczacej_wskazania_miejsc_spelniajacych_warunki_magazynowania_odpadow_dla_zatrzymanych_transportow_odpadow__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17569/UCHWALA_NR_IV_2F58_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_zmiany_Aktualizacji_Wojewodzkiego_Planu_Gospodarki_Odpadami_wraz_z_Planem_Inwestycyjnym_w_zakresie_odpadow_komunalnych_2C_w_czesci_dotyczacej_wskazania_miejsc_spelniajacych_warunki_magazynowania_odpadow_dla_zatrzymanych_transportow_odpadow__0D_0A/
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odpowiednie służby wymienione wyżej wyznaczonych miejsc dla zatrzymanych transportów 
odpadów. 
Na terenie województwa lubuskiego wyznaczone zostały dwa miejsca magazynowania 
zatrzymanych transportów odpadów:  
1. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Marszów 50a, 68-200 Żary (dla 1 pojazdu). 
2. ZUO International Sp. z o.o. ul. Słubicka 50, Kunowice, 69-100 Słubice (dla 2 pojazdów). 

25.  UCHWAŁA NR III/32/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie obszaru 

chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Puszczy 
Noteckiej”  

Zrealizowana: 
Uchwała uregulowała stan formalno–prawny obszaru chronionego krajobrazu „Pojezierze 
Puszczy Noteckiej”. 

26.  UCHWAŁA NR III/31/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Programu ochrony środowiska przed hałasem 
dla odcinków dróg krajowych województwa lubuskiego, na 
których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny  

W trakcie realizacji: 
Głównym  celem  Programu ochrony środowiska przed hałasem jest  wskazanie  działań  
mających  za  zadanie  ograniczenie  emisji  hałasu do  środowiska  (w  tym  przypadku  
z  odcinków  dróg  krajowych), a  tym  samym  polepszenie  komfortu  życia społeczeństwa.  
W konsekwencji realizacja wskazanych w POŚH działań  powinna   docelowo prowadzić do 
redukcji hałasu do wartości dopuszczalnych na terenach, na których wystąpiły przekroczenia 
obowiązujących norm. Program ochrony środowiska przed hałasem obejmuje odcinki 
o łącznej długości 58,4 km. Do realizacji zadań opisanych w niniejszym Programie został  
zobowiązany zarządca przedmiotowych  odcinków  dróg  krajowych,  tj. Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad.   Ustawodawca nie nałożył na Marszałka Województwa 
obowiązku przekazywania Ministrowi Środowiska sprawozdań z realizacji działań 
naprawczych. W związku z powyższym nie posiadamy informacji o efektach 
dotychczasowych działań naprawczych służących redukcji hałasu. 

27.  UCHWAŁA NR III/30/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla 
strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na 

przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu 
zawieszonego PM10 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10  

W trakcie realizacji: 
Przeprowadzone w okresie sprawozdawczym działania związane z redukcją 
emisji powierzchniowej na terenie strefy miasto Gorzów Wielkopolski przyniosły efekt 
ekologiczny w postaci obniżenia emisji pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 64908,98 
kg/rok oraz emisji benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na poziomie 3,864 kg/rok.  
W związku jednak z wprowadzonymi zmianami w  ustawie Prawo ochrony środowiska, 
ustawa  z dnia 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.  z 2019r., poz.1211), oraz nowym rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia   14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17038/UCHWALA_NR_III_2F32_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EPojezierze_Puszczy_Noteckiej_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17038/UCHWALA_NR_III_2F32_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EPojezierze_Puszczy_Noteckiej_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17038/UCHWALA_NR_III_2F32_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EPojezierze_Puszczy_Noteckiej_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17038/UCHWALA_NR_III_2F32_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_obszaru_chronionego_krajobrazu_o_nazwie__E2_80_9EPojezierze_Puszczy_Noteckiej_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17037/UCHWALA_NR_III_2F31_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_uchwalenia_Programu_ochrony_srodowiska_przed_halasem_dla_odcinkow_drog_krajowych_wojewodztwa_lubuskiego_2C_na_ktorych_poziom_halasu_przekracza_poziom_dopuszczalny/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17037/UCHWALA_NR_III_2F31_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_uchwalenia_Programu_ochrony_srodowiska_przed_halasem_dla_odcinkow_drog_krajowych_wojewodztwa_lubuskiego_2C_na_ktorych_poziom_halasu_przekracza_poziom_dopuszczalny/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17037/UCHWALA_NR_III_2F31_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_uchwalenia_Programu_ochrony_srodowiska_przed_halasem_dla_odcinkow_drog_krajowych_wojewodztwa_lubuskiego_2C_na_ktorych_poziom_halasu_przekracza_poziom_dopuszczalny/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17037/UCHWALA_NR_III_2F31_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_uchwalenia_Programu_ochrony_srodowiska_przed_halasem_dla_odcinkow_drog_krajowych_wojewodztwa_lubuskiego_2C_na_ktorych_poziom_halasu_przekracza_poziom_dopuszczalny/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17037/UCHWALA_NR_III_2F31_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_uchwalenia_Programu_ochrony_srodowiska_przed_halasem_dla_odcinkow_drog_krajowych_wojewodztwa_lubuskiego_2C_na_ktorych_poziom_halasu_przekracza_poziom_dopuszczalny/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17036/UCHWALA_NR_III_2F30_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_uchwalenia_Aktualizacji_programu_ochrony_powietrza_dla_strefy_miasta_Gorzow_Wielkopolski_ze_wzgledu_na_przekroczenie_poziomu_dopuszczalnego_pylu_zawieszonego_PM10_oraz_poziomu_docelowego_benzo_28a_29pirenu_w_pyle_zawieszonym_PM10/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17036/UCHWALA_NR_III_2F30_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_uchwalenia_Aktualizacji_programu_ochrony_powietrza_dla_strefy_miasta_Gorzow_Wielkopolski_ze_wzgledu_na_przekroczenie_poziomu_dopuszczalnego_pylu_zawieszonego_PM10_oraz_poziomu_docelowego_benzo_28a_29pirenu_w_pyle_zawieszonym_PM10/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17036/UCHWALA_NR_III_2F30_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_uchwalenia_Aktualizacji_programu_ochrony_powietrza_dla_strefy_miasta_Gorzow_Wielkopolski_ze_wzgledu_na_przekroczenie_poziomu_dopuszczalnego_pylu_zawieszonego_PM10_oraz_poziomu_docelowego_benzo_28a_29pirenu_w_pyle_zawieszonym_PM10/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17036/UCHWALA_NR_III_2F30_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_uchwalenia_Aktualizacji_programu_ochrony_powietrza_dla_strefy_miasta_Gorzow_Wielkopolski_ze_wzgledu_na_przekroczenie_poziomu_dopuszczalnego_pylu_zawieszonego_PM10_oraz_poziomu_docelowego_benzo_28a_29pirenu_w_pyle_zawieszonym_PM10/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17036/UCHWALA_NR_III_2F30_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_uchwalenia_Aktualizacji_programu_ochrony_powietrza_dla_strefy_miasta_Gorzow_Wielkopolski_ze_wzgledu_na_przekroczenie_poziomu_dopuszczalnego_pylu_zawieszonego_PM10_oraz_poziomu_docelowego_benzo_28a_29pirenu_w_pyle_zawieszonym_PM10/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17036/UCHWALA_NR_III_2F30_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_uchwalenia_Aktualizacji_programu_ochrony_powietrza_dla_strefy_miasta_Gorzow_Wielkopolski_ze_wzgledu_na_przekroczenie_poziomu_dopuszczalnego_pylu_zawieszonego_PM10_oraz_poziomu_docelowego_benzo_28a_29pirenu_w_pyle_zawieszonym_PM10/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17036/UCHWALA_NR_III_2F30_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_uchwalenia_Aktualizacji_programu_ochrony_powietrza_dla_strefy_miasta_Gorzow_Wielkopolski_ze_wzgledu_na_przekroczenie_poziomu_dopuszczalnego_pylu_zawieszonego_PM10_oraz_poziomu_docelowego_benzo_28a_29pirenu_w_pyle_zawieszonym_PM10/
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oraz planów działań krótkoterminowych (Dz.U. z 2019r., poz.1159) zarząd województwa 
zobowiązany jest w terminie do 30 kwietnia 2020r. do sporządzenia nowych programów 
ochrony powietrza na podstawie wyników oceny jakości powietrza za 2018r., których 
integralną częścią będzie plan działań krótkoterminowych, tj. Programu ochrony powietrza 
dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych; Programu ochrony powietrza 
dla strefy miasto Gorzów Wlkp. wraz z planem działań krótkoterminowych; Programu ochrony 
powietrza dla strefy miasto Zielona Góra. Zatem weryfikacja działań naprawczych nastąpi na 
etapie opracowywania nowych programów ochrony powietrza.  

28.  UCHWAŁA NR III/29/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie 

określenia Planu działań krótkoterminowych dla strefy 
miasta Zielona Góra ze względu na wystąpienie ryzyka 

przekroczenia wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego 
PM10  

W trakcie realizacji: 
Uchwała określa sposób postępowania w wypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia 
standardów jakości powietrza oraz wskazuje organy, które stosownie do swoich kompetencji 
powiadamiają o ryzyku. Główne działanie spada na Wojewodę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17035/UCHWALA_NR_III_2F29_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_okreslenia_Planu_dzialan_krotkoterminowych_dla_strefy_miasta_Zielona_Gora_ze_wzgledu_na_wystapienie_ryzyka_przekroczenia_wartosci_dopuszczalnej_pylu_zawieszonego_PM10/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17035/UCHWALA_NR_III_2F29_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_okreslenia_Planu_dzialan_krotkoterminowych_dla_strefy_miasta_Zielona_Gora_ze_wzgledu_na_wystapienie_ryzyka_przekroczenia_wartosci_dopuszczalnej_pylu_zawieszonego_PM10/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17035/UCHWALA_NR_III_2F29_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_okreslenia_Planu_dzialan_krotkoterminowych_dla_strefy_miasta_Zielona_Gora_ze_wzgledu_na_wystapienie_ryzyka_przekroczenia_wartosci_dopuszczalnej_pylu_zawieszonego_PM10/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17035/UCHWALA_NR_III_2F29_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_okreslenia_Planu_dzialan_krotkoterminowych_dla_strefy_miasta_Zielona_Gora_ze_wzgledu_na_wystapienie_ryzyka_przekroczenia_wartosci_dopuszczalnej_pylu_zawieszonego_PM10/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17035/UCHWALA_NR_III_2F29_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_okreslenia_Planu_dzialan_krotkoterminowych_dla_strefy_miasta_Zielona_Gora_ze_wzgledu_na_wystapienie_ryzyka_przekroczenia_wartosci_dopuszczalnej_pylu_zawieszonego_PM10/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17035/UCHWALA_NR_III_2F29_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__w_sprawie_okreslenia_Planu_dzialan_krotkoterminowych_dla_strefy_miasta_Zielona_Gora_ze_wzgledu_na_wystapienie_ryzyka_przekroczenia_wartosci_dopuszczalnej_pylu_zawieszonego_PM10/
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Pomoc społeczna i sprawy społeczne 

Lp. Tytuł aktu SPOSÓB REALIZACJI 
(informacje pozyskane od podmiotów odpowiedzialnych) 

29.  UCHWAŁA NR XII/185/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie 
robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy  

W trakcie realizacji. 

30.  UCHWAŁA NR XII/184/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających w 2019 roku na realizację zadań 
samorządu województwa lubuskiego w zakresie 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych 

Zrealizowana: 
Środki PFRON przeznaczono na: 

 dofinansowanie robót budowlanych w kwocie: 2.145.013,00 zł, 

 zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane 
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w kwocie: 350.035,00 zł, 

 dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w kwocie: 
955.000,00 zł. 

31.  UCHWAŁA NR XII/182/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 

uchwalenia „Programu współpracy Województwa 
Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku”  

Zrealizowana. 
 

32.  UCHWAŁA NR X/158/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

udzielenia Gminie Pszczew pomocy finansowej  

Zrealizowana: 
Środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na usuwanie - powstałych w wyniku 
pożaru - zniszczeń w budynku mieszkalnym w miejscowości Pszczew, przy ul. Dworcowej 11. 
Zadanie zrealizowano w 100%. 

33.  UCHWAŁA NR X/147/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie 
robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy  

W trakcie realizacji. 

34.  UCHWAŁA NR VI/105/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie 

udzielenia Miastu Zielona Góra pomocy finansowej  

Zrealizowana: 
W dniu 11 czerwca 2019 r. Województwo Lubuskie podpisało z Miastem Zielona Góra umowę 
Nr DS.I. 3026.37.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18464/UCHWALA_NR_XII_2F185_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_o_dofinansowanie_robot_budowlanych_2C_na_okres_dluzszy_niz_1_rok_budzetowy/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18464/UCHWALA_NR_XII_2F185_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_o_dofinansowanie_robot_budowlanych_2C_na_okres_dluzszy_niz_1_rok_budzetowy/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18464/UCHWALA_NR_XII_2F185_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_o_dofinansowanie_robot_budowlanych_2C_na_okres_dluzszy_niz_1_rok_budzetowy/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18464/UCHWALA_NR_XII_2F185_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_o_dofinansowanie_robot_budowlanych_2C_na_okres_dluzszy_niz_1_rok_budzetowy/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18463/UCHWALA_NR_XII_2F184_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_podzialu_srodkow_Panstwowego_Funduszu_Rehabilitacji_Osob_Niepelnosprawnych_przypadajacych_w_2019_roku_na_realizacje_zadan_samorzadu_wojewodztwa_lubuskiego_w_zakresie_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18463/UCHWALA_NR_XII_2F184_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_podzialu_srodkow_Panstwowego_Funduszu_Rehabilitacji_Osob_Niepelnosprawnych_przypadajacych_w_2019_roku_na_realizacje_zadan_samorzadu_wojewodztwa_lubuskiego_w_zakresie_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18463/UCHWALA_NR_XII_2F184_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_podzialu_srodkow_Panstwowego_Funduszu_Rehabilitacji_Osob_Niepelnosprawnych_przypadajacych_w_2019_roku_na_realizacje_zadan_samorzadu_wojewodztwa_lubuskiego_w_zakresie_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18463/UCHWALA_NR_XII_2F184_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_podzialu_srodkow_Panstwowego_Funduszu_Rehabilitacji_Osob_Niepelnosprawnych_przypadajacych_w_2019_roku_na_realizacje_zadan_samorzadu_wojewodztwa_lubuskiego_w_zakresie_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18463/UCHWALA_NR_XII_2F184_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_podzialu_srodkow_Panstwowego_Funduszu_Rehabilitacji_Osob_Niepelnosprawnych_przypadajacych_w_2019_roku_na_realizacje_zadan_samorzadu_wojewodztwa_lubuskiego_w_zakresie_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18463/UCHWALA_NR_XII_2F184_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_podzialu_srodkow_Panstwowego_Funduszu_Rehabilitacji_Osob_Niepelnosprawnych_przypadajacych_w_2019_roku_na_realizacje_zadan_samorzadu_wojewodztwa_lubuskiego_w_zakresie_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18463/UCHWALA_NR_XII_2F184_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_podzialu_srodkow_Panstwowego_Funduszu_Rehabilitacji_Osob_Niepelnosprawnych_przypadajacych_w_2019_roku_na_realizacje_zadan_samorzadu_wojewodztwa_lubuskiego_w_zakresie_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18463/UCHWALA_NR_XII_2F184_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_podzialu_srodkow_Panstwowego_Funduszu_Rehabilitacji_Osob_Niepelnosprawnych_przypadajacych_w_2019_roku_na_realizacje_zadan_samorzadu_wojewodztwa_lubuskiego_w_zakresie_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18461/UCHWALA_NR_XII_2F182_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_uchwalenia__E2_80_9EProgramu_wspolpracy_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_w_2020_roku_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18461/UCHWALA_NR_XII_2F182_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_uchwalenia__E2_80_9EProgramu_wspolpracy_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_w_2020_roku_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18461/UCHWALA_NR_XII_2F182_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_uchwalenia__E2_80_9EProgramu_wspolpracy_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_w_2020_roku_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18461/UCHWALA_NR_XII_2F182_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_uchwalenia__E2_80_9EProgramu_wspolpracy_Wojewodztwa_Lubuskiego_z_organizacjami_pozarzadowymi_w_2020_roku_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18259/UCHWALA_NR_X_2F158_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_udzielenia_Gminie_Pszczew_pomocy_finansowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18259/UCHWALA_NR_X_2F158_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_udzielenia_Gminie_Pszczew_pomocy_finansowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18259/UCHWALA_NR_X_2F158_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_udzielenia_Gminie_Pszczew_pomocy_finansowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18248/UCHWALA_NR_X_2F147_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_o_dofinansowanie_robot_budowlanych_2C_na_okres_dluzszy_niz_1_rok_budzetowy/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18248/UCHWALA_NR_X_2F147_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_o_dofinansowanie_robot_budowlanych_2C_na_okres_dluzszy_niz_1_rok_budzetowy/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18248/UCHWALA_NR_X_2F147_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_o_dofinansowanie_robot_budowlanych_2C_na_okres_dluzszy_niz_1_rok_budzetowy/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18248/UCHWALA_NR_X_2F147_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_o_dofinansowanie_robot_budowlanych_2C_na_okres_dluzszy_niz_1_rok_budzetowy/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17875/UCHWALA_NR_VI_2F105_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_udzielenia_Miastu_Zielona_Gora_pomocy_finansowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17875/UCHWALA_NR_VI_2F105_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_udzielenia_Miastu_Zielona_Gora_pomocy_finansowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17875/UCHWALA_NR_VI_2F105_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_udzielenia_Miastu_Zielona_Gora_pomocy_finansowej/


81 
 

wysokości 200.000,00 zł na modernizację Nekropolii Zielonogórskiej znajdującej się na 
terenie starego Cmentarza Komunalnego przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze. Udzielona 
dotacja pochodzi ze środków budżetu Województwa Lubuskiego.  

35.  UCHWAŁA NR IV/56/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie 

podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2019 roku na 

realizację zadań samorządu województwa lubuskiego 
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

Zrealizowana: 
Uchwała zmieniona uchwałą nr XII/184/19 z dnia 18.11.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17567/UCHWALA_NR_IV_2F56_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_podzialu_srodkow_Panstwowego_Funduszu_Rehabilitacji_Osob_Niepelnosprawnych_przypadajacych_w_2019_roku_na_realizacje_zadan_samorzadu_wojewodztwa_lubuskiego_w_zakresie_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17567/UCHWALA_NR_IV_2F56_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_podzialu_srodkow_Panstwowego_Funduszu_Rehabilitacji_Osob_Niepelnosprawnych_przypadajacych_w_2019_roku_na_realizacje_zadan_samorzadu_wojewodztwa_lubuskiego_w_zakresie_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17567/UCHWALA_NR_IV_2F56_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_podzialu_srodkow_Panstwowego_Funduszu_Rehabilitacji_Osob_Niepelnosprawnych_przypadajacych_w_2019_roku_na_realizacje_zadan_samorzadu_wojewodztwa_lubuskiego_w_zakresie_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17567/UCHWALA_NR_IV_2F56_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_podzialu_srodkow_Panstwowego_Funduszu_Rehabilitacji_Osob_Niepelnosprawnych_przypadajacych_w_2019_roku_na_realizacje_zadan_samorzadu_wojewodztwa_lubuskiego_w_zakresie_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17567/UCHWALA_NR_IV_2F56_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_podzialu_srodkow_Panstwowego_Funduszu_Rehabilitacji_Osob_Niepelnosprawnych_przypadajacych_w_2019_roku_na_realizacje_zadan_samorzadu_wojewodztwa_lubuskiego_w_zakresie_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17567/UCHWALA_NR_IV_2F56_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_podzialu_srodkow_Panstwowego_Funduszu_Rehabilitacji_Osob_Niepelnosprawnych_przypadajacych_w_2019_roku_na_realizacje_zadan_samorzadu_wojewodztwa_lubuskiego_w_zakresie_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17567/UCHWALA_NR_IV_2F56_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_podzialu_srodkow_Panstwowego_Funduszu_Rehabilitacji_Osob_Niepelnosprawnych_przypadajacych_w_2019_roku_na_realizacje_zadan_samorzadu_wojewodztwa_lubuskiego_w_zakresie_rehabilitacji_zawodowej_i_spolecznej_oraz_zatrudnianiu_osob_niepelnosprawnych/
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Sport i rekreacja  

Lp. Tytuł aktu SPOSÓB REALIZACJI 
(informacje pozyskane od podmiotów odpowiedzialnych) 

36.  UCHWAŁA NR XIII/198/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej  

Zrealizowana: 
Ustalenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Drzonkowie na 2020 rok w wysokości 2.809.100 zł. 

37.  UCHWAŁA NR XII/188/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 

nagród i wyróżnień Województwa Lubuskiego 
w dziedzinie sportu  

W trakcie realizacji: 
Uchwała będzie realizowana w kolejnych latach. 

38.  UCHWAŁA NR X/155/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji 
przedmiotowej  

Zrealizowana: 
Zmiana stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Drzonkowie - zwiększenie kwoty dotacji przedmiotowej o 40.000 zł. 

39.  UCHWAŁA NR VI/104/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie 
udzielenia Miastu Gorzów Wielkopolski pomocy 

finansowej  

Zrealizowana: 
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie umowy 
DS.II.3026.20.2019 z dnia 21.05.2019. Zadanie zrealizowane w kwocie 100.000 zł. 

40.  UCHWAŁA NR VI/103/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie 

udzielenia Miastu Zielona Góra pomocy finansowej  

Zrealizowana: 
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na 
dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury 
fizycznej na podstawie umowy DS.II.3026.19.2019 z dnia 21.05.2019. Zadanie zrealizowane 
w kwocie 300.000 zł. 

41.  UCHWAŁA NR V/78/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji 
przedmiotowej  

Zrealizowana: 
Zmiana stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Drzonkowie - zwiększenie kwoty dotacji przedmiotowej o 200.000 zł. 

42.  UCHWAŁA NR IV/65/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie 

udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 

Zrealizowana: 
Dotacja została udzielona na dofinasowanie rozbudowy bazy sportowej o nowe kluczowe 
obiekty w Gorzowie Wielkopolskim na podstawie umowy nr DS.II.512.3.2019 z dnia 26 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18570/UCHWALA_NR_XIII_2F198_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_ustalenia_stawki_jednostkowej_dotacji_przedmiotowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18570/UCHWALA_NR_XIII_2F198_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_ustalenia_stawki_jednostkowej_dotacji_przedmiotowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18570/UCHWALA_NR_XIII_2F198_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_ustalenia_stawki_jednostkowej_dotacji_przedmiotowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18467/UCHWALA_NR_XII_2F188_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_nagrod_i_wyroznien_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_dziedzinie_sportu/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18467/UCHWALA_NR_XII_2F188_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_nagrod_i_wyroznien_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_dziedzinie_sportu/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18467/UCHWALA_NR_XII_2F188_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_nagrod_i_wyroznien_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_dziedzinie_sportu/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18467/UCHWALA_NR_XII_2F188_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_nagrod_i_wyroznien_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_dziedzinie_sportu/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18256/UCHWALA_NR_X_2F155_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_ustalenia_stawki_jednostkowej_dotacji_przedmiotowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18256/UCHWALA_NR_X_2F155_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_ustalenia_stawki_jednostkowej_dotacji_przedmiotowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18256/UCHWALA_NR_X_2F155_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_ustalenia_stawki_jednostkowej_dotacji_przedmiotowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18256/UCHWALA_NR_X_2F155_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_ustalenia_stawki_jednostkowej_dotacji_przedmiotowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17874/UCHWALA_NR_VI_2F104_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_udzielenia_Miastu_Gorzow_Wielkopolski_pomocy_finansowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17874/UCHWALA_NR_VI_2F104_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_udzielenia_Miastu_Gorzow_Wielkopolski_pomocy_finansowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17874/UCHWALA_NR_VI_2F104_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_udzielenia_Miastu_Gorzow_Wielkopolski_pomocy_finansowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17874/UCHWALA_NR_VI_2F104_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_udzielenia_Miastu_Gorzow_Wielkopolski_pomocy_finansowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17873/UCHWALA_NR_VI_2F103_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_udzielenia_Miastu_Zielona_Gora_pomocy_finansowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17873/UCHWALA_NR_VI_2F103_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_udzielenia_Miastu_Zielona_Gora_pomocy_finansowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17873/UCHWALA_NR_VI_2F103_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_udzielenia_Miastu_Zielona_Gora_pomocy_finansowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17773/UCHWALA_NR_V_2F78_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_ustalenia_stawki_jednostkowej_dotacji_przedmiotowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17773/UCHWALA_NR_V_2F78_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_ustalenia_stawki_jednostkowej_dotacji_przedmiotowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17773/UCHWALA_NR_V_2F78_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_ustalenia_stawki_jednostkowej_dotacji_przedmiotowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17773/UCHWALA_NR_V_2F78_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_ustalenia_stawki_jednostkowej_dotacji_przedmiotowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17576/UCHWALA_NR_IV_2F65_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Gorzow_Wielkopolski_na_dofinansowanie_rozbudowy_bazy_sportowej_o_nowe_kluczowe_obiekty_w_Gorzowie_Wielkopolskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17576/UCHWALA_NR_IV_2F65_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Gorzow_Wielkopolski_na_dofinansowanie_rozbudowy_bazy_sportowej_o_nowe_kluczowe_obiekty_w_Gorzowie_Wielkopolskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17576/UCHWALA_NR_IV_2F65_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Gorzow_Wielkopolski_na_dofinansowanie_rozbudowy_bazy_sportowej_o_nowe_kluczowe_obiekty_w_Gorzowie_Wielkopolskim/
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2019 pomocy finansowej dla Miasta Gorzów Wielkopolski 
na dofinansowanie rozbudowy bazy sportowej o nowe 

kluczowe obiekty w Gorzowie Wielkopolskim  

kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego pomocy 
finansowej dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W ramach zawartej umowy zrealizowano 
zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Przedszkolu Miejskim nr 
3 przy ul. Słonecznej 11 oraz „Budowa boiska sportowego przy IV Liceum 
Ogólnokształcącym przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8”. 

43.  UCHWAŁA NR III/35/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji 
przedmiotowej  

Zrealizowana: 
Zmiana stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Drzonkowie - zwiększenie kwoty dotacji przedmiotowej o 600.000 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17576/UCHWALA_NR_IV_2F65_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Gorzow_Wielkopolski_na_dofinansowanie_rozbudowy_bazy_sportowej_o_nowe_kluczowe_obiekty_w_Gorzowie_Wielkopolskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17576/UCHWALA_NR_IV_2F65_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Gorzow_Wielkopolski_na_dofinansowanie_rozbudowy_bazy_sportowej_o_nowe_kluczowe_obiekty_w_Gorzowie_Wielkopolskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17576/UCHWALA_NR_IV_2F65_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_udzielenia_z_budzetu_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_roku_2019_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Gorzow_Wielkopolski_na_dofinansowanie_rozbudowy_bazy_sportowej_o_nowe_kluczowe_obiekty_w_Gorzowie_Wielkopolskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17041/UCHWALA_NR_III_2F35_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_ustalenia_stawki_jednostkowej_dotacji_przedmiotowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17041/UCHWALA_NR_III_2F35_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_ustalenia_stawki_jednostkowej_dotacji_przedmiotowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17041/UCHWALA_NR_III_2F35_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_ustalenia_stawki_jednostkowej_dotacji_przedmiotowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17041/UCHWALA_NR_III_2F35_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_lutego_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_ustalenia_stawki_jednostkowej_dotacji_przedmiotowej/
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Szkolnictwo i oświata 

Lp. Tytuł aktu SPOSÓB REALIZACJI 
(informacje pozyskane od podmiotów odpowiedzialnych) 

44.  UCHWAŁA NR XIII/203/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

zamiaru likwidacji filii w Sulęcinie Biblioteki Pedagogicznej 
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie 

Wielkopolskim  

W trakcie realizacji: 
Na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. 
o likwidację Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie (zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra edukacji narodowej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych bibliotek pedagogicznych) Zarząd Województwa Lubuskiego zajął 
pozytywne stanowisko w sprawie likwidacji ww. biblioteki. Z dniem 30 czerwca 2020 r. 
nastąpi likwidacja Biblioteki Pedagogicznej w Sulęcinie 

45.  UCHWAŁA NR XII/187/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych 
Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz 

niektórych innych składników wynagrodzenia  

W trakcie realizacji: 
Dokonano zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki 
przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa 
Lubuskiego dodatków. Zmieniono wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektorów szkół 
i placówek oraz dodatków dla nauczycieli z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, 
opiekuna stażu. W związku ze zmianą przepisów oświatowych wprowadzono dodatek dla 
doradcy metodycznego. 

46.  UCHWAŁA NR XII/186/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie udzielania stypendiów naukowych, 

twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu 
Województwa Lubuskiego  

W trakcie realizacji: 
W regulaminie udzielania stypendiów naukowych, twórczych i artystycznych wprowadzono 
dodatkowy zapis, umożliwiający otrzymanie ww. stypendium w wyjątkowych przypadkach 
przez uczniów niezamieszkujących na stałe lub nieuczęszczających do szkół na terenie 
województwa lubuskiego. Umożliwienie aplikowania o  uzyskanie stypendium przez większą 
liczbę uczniów. 

47.  UCHWAŁA NR XII/183/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 
stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum 
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze  

Zrealizowana: 
Stwierdzono zakończenie działalności Gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 
w Zaborze – obowiązek zakończenia działalności gimnazjum  wynika z art. 127 ust. 2 z dnia 
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe, zgodnie z którym „organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe Gimnazjum 
stwierdza zakończenie jego działalności w drodze uchwały do dnia 30 listopada 2019 r.”,  

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18580/UCHWALA_NR_XIII_2F203_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_zamiaru_likwidacji_filii_w_Sulecinie_Biblioteki_Pedagogicznej_Wojewodzkiego_Osrodka_Metodycznego_w_Gorzowie_Wielkopolskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18580/UCHWALA_NR_XIII_2F203_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_zamiaru_likwidacji_filii_w_Sulecinie_Biblioteki_Pedagogicznej_Wojewodzkiego_Osrodka_Metodycznego_w_Gorzowie_Wielkopolskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18580/UCHWALA_NR_XIII_2F203_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_zamiaru_likwidacji_filii_w_Sulecinie_Biblioteki_Pedagogicznej_Wojewodzkiego_Osrodka_Metodycznego_w_Gorzowie_Wielkopolskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18580/UCHWALA_NR_XIII_2F203_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_zamiaru_likwidacji_filii_w_Sulecinie_Biblioteki_Pedagogicznej_Wojewodzkiego_Osrodka_Metodycznego_w_Gorzowie_Wielkopolskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18580/UCHWALA_NR_XIII_2F203_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_zamiaru_likwidacji_filii_w_Sulecinie_Biblioteki_Pedagogicznej_Wojewodzkiego_Osrodka_Metodycznego_w_Gorzowie_Wielkopolskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18466/UCHWALA_NR_XII_2F187_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_regulaminu_okreslajacego_wysokosc_oraz_szczegolowe_warunki_przyznawania_nauczycielom_oswiatowych_jednostek_organizacyjnych_Wojewodztwa_Lubuskiego_dodatkow_3A_za_wysluge_lat_2C_motywacyjnego_2C_funkcyjnego_2C_za_warunki_pracy_oraz_niektorych_innych_skladnikow_wynagrodzenia/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18466/UCHWALA_NR_XII_2F187_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_regulaminu_okreslajacego_wysokosc_oraz_szczegolowe_warunki_przyznawania_nauczycielom_oswiatowych_jednostek_organizacyjnych_Wojewodztwa_Lubuskiego_dodatkow_3A_za_wysluge_lat_2C_motywacyjnego_2C_funkcyjnego_2C_za_warunki_pracy_oraz_niektorych_innych_skladnikow_wynagrodzenia/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18466/UCHWALA_NR_XII_2F187_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_regulaminu_okreslajacego_wysokosc_oraz_szczegolowe_warunki_przyznawania_nauczycielom_oswiatowych_jednostek_organizacyjnych_Wojewodztwa_Lubuskiego_dodatkow_3A_za_wysluge_lat_2C_motywacyjnego_2C_funkcyjnego_2C_za_warunki_pracy_oraz_niektorych_innych_skladnikow_wynagrodzenia/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18466/UCHWALA_NR_XII_2F187_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_regulaminu_okreslajacego_wysokosc_oraz_szczegolowe_warunki_przyznawania_nauczycielom_oswiatowych_jednostek_organizacyjnych_Wojewodztwa_Lubuskiego_dodatkow_3A_za_wysluge_lat_2C_motywacyjnego_2C_funkcyjnego_2C_za_warunki_pracy_oraz_niektorych_innych_skladnikow_wynagrodzenia/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18466/UCHWALA_NR_XII_2F187_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_regulaminu_okreslajacego_wysokosc_oraz_szczegolowe_warunki_przyznawania_nauczycielom_oswiatowych_jednostek_organizacyjnych_Wojewodztwa_Lubuskiego_dodatkow_3A_za_wysluge_lat_2C_motywacyjnego_2C_funkcyjnego_2C_za_warunki_pracy_oraz_niektorych_innych_skladnikow_wynagrodzenia/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18466/UCHWALA_NR_XII_2F187_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_regulaminu_okreslajacego_wysokosc_oraz_szczegolowe_warunki_przyznawania_nauczycielom_oswiatowych_jednostek_organizacyjnych_Wojewodztwa_Lubuskiego_dodatkow_3A_za_wysluge_lat_2C_motywacyjnego_2C_funkcyjnego_2C_za_warunki_pracy_oraz_niektorych_innych_skladnikow_wynagrodzenia/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18466/UCHWALA_NR_XII_2F187_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_regulaminu_okreslajacego_wysokosc_oraz_szczegolowe_warunki_przyznawania_nauczycielom_oswiatowych_jednostek_organizacyjnych_Wojewodztwa_Lubuskiego_dodatkow_3A_za_wysluge_lat_2C_motywacyjnego_2C_funkcyjnego_2C_za_warunki_pracy_oraz_niektorych_innych_skladnikow_wynagrodzenia/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18466/UCHWALA_NR_XII_2F187_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_regulaminu_okreslajacego_wysokosc_oraz_szczegolowe_warunki_przyznawania_nauczycielom_oswiatowych_jednostek_organizacyjnych_Wojewodztwa_Lubuskiego_dodatkow_3A_za_wysluge_lat_2C_motywacyjnego_2C_funkcyjnego_2C_za_warunki_pracy_oraz_niektorych_innych_skladnikow_wynagrodzenia/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18465/UCHWALA_NR_XII_2F186_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_udzielania_stypendiow_naukowych_2C_tworczych_i_artystycznych_dla_uczniow_z_terenu_Wojewodztwa_Lubuskiego__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18465/UCHWALA_NR_XII_2F186_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_udzielania_stypendiow_naukowych_2C_tworczych_i_artystycznych_dla_uczniow_z_terenu_Wojewodztwa_Lubuskiego__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18465/UCHWALA_NR_XII_2F186_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_udzielania_stypendiow_naukowych_2C_tworczych_i_artystycznych_dla_uczniow_z_terenu_Wojewodztwa_Lubuskiego__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18465/UCHWALA_NR_XII_2F186_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_udzielania_stypendiow_naukowych_2C_tworczych_i_artystycznych_dla_uczniow_z_terenu_Wojewodztwa_Lubuskiego__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18465/UCHWALA_NR_XII_2F186_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_udzielania_stypendiow_naukowych_2C_tworczych_i_artystycznych_dla_uczniow_z_terenu_Wojewodztwa_Lubuskiego__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18462/UCHWALA_NR_XII_2F183_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_stwierdzenia_zakonczenia_dzialalnosci_Gimnazjum_w_Mlodziezowym_Osrodku_Socjoterapii_w_Zaborze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18462/UCHWALA_NR_XII_2F183_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_stwierdzenia_zakonczenia_dzialalnosci_Gimnazjum_w_Mlodziezowym_Osrodku_Socjoterapii_w_Zaborze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18462/UCHWALA_NR_XII_2F183_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_stwierdzenia_zakonczenia_dzialalnosci_Gimnazjum_w_Mlodziezowym_Osrodku_Socjoterapii_w_Zaborze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18462/UCHWALA_NR_XII_2F183_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_stwierdzenia_zakonczenia_dzialalnosci_Gimnazjum_w_Mlodziezowym_Osrodku_Socjoterapii_w_Zaborze/
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Z dniem 31 sierpnia 2019 r. zakończono działalność dotychczasowego Gimnazjum 
wchodzącego w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Zaborze. 

48.  UCHWAŁA NR XI/178/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra  

Zrealizowana: 
Województwo Lubuskie udzieliło Miastu Zielona Góra pomocy finansowej w formie dotacji 
celowej w wysokości 250.000 zł na dofinansowanie klas medycznych w IV Liceum 
Ogólnokształcącym im. kpt. pil. Eugeniusza Horbaczewskiego w Zielonej Górze 
Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni: biologicznej chemicznej oraz 
fizycznej. 

49.  UCHWAŁA NR XI/166/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich 

typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych  

W trakcie realizacji: 
Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) organ prowadzący szkołę lub placówkę określa 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we 
wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym że wymiar ten nie 
może przekraczać 20 godzin. Poinformowano szkoły i placówki prowadzone przez 
Województwo Lubuskie o zmianie wymiaru pensum dla nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu. Pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu wynosi 20 godzin tygodniowo. 

50.  UCHWAŁA NR XI/164/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 

stypendiów dla uczniów/uczennic szczególnie 
uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas 
I-III liceów ogólnokształcących w województwie lubuskim 

w roku szkolnym 2019/2020 

W trakcie realizacji: 
Powołana została komórka w której realizowany jest projekt – Wydział Projektów 
Społecznych. Uchwalony został regulamin  przyznawania stypendiów dla uczniów/uczennic 
szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I-III liceów 
ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku szkolnym 2019/2020. 
Przeprowadzony został nabór wniosków czego efektem było przyznanie 260 stypendiów 
(100 dla uczniów szkół podstawowych oraz 160 dla uczniów liceów ogólnokształcących) na 
łączną kwotę 1 880 000,00 zł. Podpisanie umów stypendialnych ze stypendystami (260 
umów). Wypłata stypendiów na łączną kwotę 1 880 000,00 zł. 

51.  UCHWAŁA NR XI/163/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie 

robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy  

W trakcie realizacji. 
 

52.  UCHWAŁA NR X/159/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

udzielenia Powiatowi Słubickiemu pomocy finansowej  

Zrealizowana: 
Dotacja została przyznana w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na ukończenie I etapu 
budowy sali sportowej przy Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18384/UCHWALA_NR_XI_2F178_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Zielona_Gora/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18384/UCHWALA_NR_XI_2F178_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Zielona_Gora/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18384/UCHWALA_NR_XI_2F178_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Zielona_Gora/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18372/UCHWALA_NR_XI_2F166_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_okreslenia_tygodniowego_obowiazkowego_wymiaru_godzin_zajec_nauczycieli_praktycznej_nauki_zawodu_we_wszystkich_typach_szkol_i_na_kwalifikacyjnych_kursach_zawodowych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18372/UCHWALA_NR_XI_2F166_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_okreslenia_tygodniowego_obowiazkowego_wymiaru_godzin_zajec_nauczycieli_praktycznej_nauki_zawodu_we_wszystkich_typach_szkol_i_na_kwalifikacyjnych_kursach_zawodowych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18372/UCHWALA_NR_XI_2F166_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_okreslenia_tygodniowego_obowiazkowego_wymiaru_godzin_zajec_nauczycieli_praktycznej_nauki_zawodu_we_wszystkich_typach_szkol_i_na_kwalifikacyjnych_kursach_zawodowych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18372/UCHWALA_NR_XI_2F166_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_okreslenia_tygodniowego_obowiazkowego_wymiaru_godzin_zajec_nauczycieli_praktycznej_nauki_zawodu_we_wszystkich_typach_szkol_i_na_kwalifikacyjnych_kursach_zawodowych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18372/UCHWALA_NR_XI_2F166_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_okreslenia_tygodniowego_obowiazkowego_wymiaru_godzin_zajec_nauczycieli_praktycznej_nauki_zawodu_we_wszystkich_typach_szkol_i_na_kwalifikacyjnych_kursach_zawodowych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18370/UCHWALA_NR_XI_2F164_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_przyznawania_stypendiow_dla_uczniow_2Fuczennic_szczegolnie_uzdolnionych_klas_VII_i_VIII_szkol_podstawowych_oraz_klas_I-III_liceow_ogolnoksztalcacych_w_wojewodztwie_lubuskim_w_roku_szkolnym_2019_2F2020/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18370/UCHWALA_NR_XI_2F164_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_przyznawania_stypendiow_dla_uczniow_2Fuczennic_szczegolnie_uzdolnionych_klas_VII_i_VIII_szkol_podstawowych_oraz_klas_I-III_liceow_ogolnoksztalcacych_w_wojewodztwie_lubuskim_w_roku_szkolnym_2019_2F2020/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18370/UCHWALA_NR_XI_2F164_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_przyznawania_stypendiow_dla_uczniow_2Fuczennic_szczegolnie_uzdolnionych_klas_VII_i_VIII_szkol_podstawowych_oraz_klas_I-III_liceow_ogolnoksztalcacych_w_wojewodztwie_lubuskim_w_roku_szkolnym_2019_2F2020/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18370/UCHWALA_NR_XI_2F164_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_przyznawania_stypendiow_dla_uczniow_2Fuczennic_szczegolnie_uzdolnionych_klas_VII_i_VIII_szkol_podstawowych_oraz_klas_I-III_liceow_ogolnoksztalcacych_w_wojewodztwie_lubuskim_w_roku_szkolnym_2019_2F2020/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18370/UCHWALA_NR_XI_2F164_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_przyznawania_stypendiow_dla_uczniow_2Fuczennic_szczegolnie_uzdolnionych_klas_VII_i_VIII_szkol_podstawowych_oraz_klas_I-III_liceow_ogolnoksztalcacych_w_wojewodztwie_lubuskim_w_roku_szkolnym_2019_2F2020/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18370/UCHWALA_NR_XI_2F164_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_przyznawania_stypendiow_dla_uczniow_2Fuczennic_szczegolnie_uzdolnionych_klas_VII_i_VIII_szkol_podstawowych_oraz_klas_I-III_liceow_ogolnoksztalcacych_w_wojewodztwie_lubuskim_w_roku_szkolnym_2019_2F2020/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18370/UCHWALA_NR_XI_2F164_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_przyznawania_stypendiow_dla_uczniow_2Fuczennic_szczegolnie_uzdolnionych_klas_VII_i_VIII_szkol_podstawowych_oraz_klas_I-III_liceow_ogolnoksztalcacych_w_wojewodztwie_lubuskim_w_roku_szkolnym_2019_2F2020/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18369/UCHWALA_NR_XI_2F163_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_o_dofinansowanie_robot_budowlanych_2C_na_okres_dluzszy_niz_1_rok_budzetowy/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18369/UCHWALA_NR_XI_2F163_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_o_dofinansowanie_robot_budowlanych_2C_na_okres_dluzszy_niz_1_rok_budzetowy/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18369/UCHWALA_NR_XI_2F163_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_o_dofinansowanie_robot_budowlanych_2C_na_okres_dluzszy_niz_1_rok_budzetowy/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18369/UCHWALA_NR_XI_2F163_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_o_dofinansowanie_robot_budowlanych_2C_na_okres_dluzszy_niz_1_rok_budzetowy/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18260/UCHWALA_NR_X_2F159_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_udzielenia_Powiatowi_Slubickiemu_pomocy_finansowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18260/UCHWALA_NR_X_2F159_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_udzielenia_Powiatowi_Slubickiemu_pomocy_finansowej/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18260/UCHWALA_NR_X_2F159_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_udzielenia_Powiatowi_Slubickiemu_pomocy_finansowej/
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na podstawie umowy nr DS.II.512.5.2019.MS z dnia 17 września 2019 r. Powiat Słubicki 
zrealizował zadanie wykorzystując 372.690 zł z przyznanej dotacji. 

53.  UCHWAŁA NR X/148/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla 

uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych klas VII i VIII 
szkół podstawowych oraz klas I-III liceów 

ogólnokształcących w województwie lubuskim w roku 
szkolnym 2019/2020  

W trakcie realizacji: 
Zmieniona uchwałą XI/164/19 z dnia 14 października 2019 r. 

54.  UCHWAŁA NR X/145/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 
określenia zasad przyznawania przez Województwo 
Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na 

kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo  

Zrealizowana: 
Na podstawie podjętej uchwały przeprowadzono procedurę naboru wniosków o przyznanie 
stypendium i podpisano umowy ze studentami. 

55.  UCHWAŁA NR VIII/128/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Gorzów Wlkp.  

Zrealizowana: 
Województwo Lubuskie udzieliło dla Miasta Gorzów Wlkp. pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej w wysokości 200.000 zł na usuwanie skutków zalania szkół w związku 
z intensywnymi opadami deszczu. Usunięcie skutków zalania: w Szkole Podstawowej nr 21 
przy ul. Taczaka 1 - pozarywane studzienki i chodniki; w IV Liceum Ogólnokształcącym przy 
ul. Kosynierów Gdyńskich 8 - zniszczone podłogi i zalane ściany  
w gabinecie lekcyjnym, siłowni, toaletach dziewcząt, pomieszczeniach socjalnych, kotłowni 
oraz patio; w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej 4e -  
uszkodzony dach. 

56.  UCHWAŁA NR VIII/120/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 
określenia zasad przyznawania przez Województwo 
Lubuskie stypendium studentom kształcącym się na 

kierunku lekarskim 

Zrealizowana: 
Na podstawie podjętej uchwały przeprowadzono procedurę naboru wniosków o przyznanie 
stypendium i podpisano umowy ze studentami. 

57.  UCHWAŁA NR VIII/118/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 

podwyższenia wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli  

W trakcie realizacji: 
W dniu 1 sierpnia 2019 roku podwyższono wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych. 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18249/UCHWALA_NR_X_2F148_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_przyznawania_stypendiow_dla_uczniow_2Fuczennic_szczegolnie_uzdolnionych_klas_VII_i_VIII_szkol_podstawowych_oraz_klas_I-III_liceow_ogolnoksztalcacych_w_wojewodztwie_lubuskim_w_roku_szkolnym_2019_2F2020/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18249/UCHWALA_NR_X_2F148_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_przyznawania_stypendiow_dla_uczniow_2Fuczennic_szczegolnie_uzdolnionych_klas_VII_i_VIII_szkol_podstawowych_oraz_klas_I-III_liceow_ogolnoksztalcacych_w_wojewodztwie_lubuskim_w_roku_szkolnym_2019_2F2020/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18249/UCHWALA_NR_X_2F148_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_przyznawania_stypendiow_dla_uczniow_2Fuczennic_szczegolnie_uzdolnionych_klas_VII_i_VIII_szkol_podstawowych_oraz_klas_I-III_liceow_ogolnoksztalcacych_w_wojewodztwie_lubuskim_w_roku_szkolnym_2019_2F2020/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18249/UCHWALA_NR_X_2F148_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_przyznawania_stypendiow_dla_uczniow_2Fuczennic_szczegolnie_uzdolnionych_klas_VII_i_VIII_szkol_podstawowych_oraz_klas_I-III_liceow_ogolnoksztalcacych_w_wojewodztwie_lubuskim_w_roku_szkolnym_2019_2F2020/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18249/UCHWALA_NR_X_2F148_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_przyznawania_stypendiow_dla_uczniow_2Fuczennic_szczegolnie_uzdolnionych_klas_VII_i_VIII_szkol_podstawowych_oraz_klas_I-III_liceow_ogolnoksztalcacych_w_wojewodztwie_lubuskim_w_roku_szkolnym_2019_2F2020/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18249/UCHWALA_NR_X_2F148_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_przyznawania_stypendiow_dla_uczniow_2Fuczennic_szczegolnie_uzdolnionych_klas_VII_i_VIII_szkol_podstawowych_oraz_klas_I-III_liceow_ogolnoksztalcacych_w_wojewodztwie_lubuskim_w_roku_szkolnym_2019_2F2020/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18249/UCHWALA_NR_X_2F148_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_przyjecia_Regulaminu_przyznawania_stypendiow_dla_uczniow_2Fuczennic_szczegolnie_uzdolnionych_klas_VII_i_VIII_szkol_podstawowych_oraz_klas_I-III_liceow_ogolnoksztalcacych_w_wojewodztwie_lubuskim_w_roku_szkolnym_2019_2F2020/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18246/UCHWALA_NR_X_2F145_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_przyznawania_przez_Wojewodztwo_Lubuskie_stypendium_studentom_ksztalcacym_sie_na_kierunkach_pielegniarstwo_lub_poloznictwo/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18246/UCHWALA_NR_X_2F145_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_przyznawania_przez_Wojewodztwo_Lubuskie_stypendium_studentom_ksztalcacym_sie_na_kierunkach_pielegniarstwo_lub_poloznictwo/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18246/UCHWALA_NR_X_2F145_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_przyznawania_przez_Wojewodztwo_Lubuskie_stypendium_studentom_ksztalcacym_sie_na_kierunkach_pielegniarstwo_lub_poloznictwo/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18246/UCHWALA_NR_X_2F145_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_przyznawania_przez_Wojewodztwo_Lubuskie_stypendium_studentom_ksztalcacym_sie_na_kierunkach_pielegniarstwo_lub_poloznictwo/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18246/UCHWALA_NR_X_2F145_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_przyznawania_przez_Wojewodztwo_Lubuskie_stypendium_studentom_ksztalcacym_sie_na_kierunkach_pielegniarstwo_lub_poloznictwo/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18028/UCHWALA_NR_VIII_2F128_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Gorzow_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18028/UCHWALA_NR_VIII_2F128_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Gorzow_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18028/UCHWALA_NR_VIII_2F128_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_dla_Miasta_Gorzow_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18020/UCHWALA_NR_VIII_2F120_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_przyznawania_przez_Wojewodztwo_Lubuskie_stypendium_studentom_ksztalcacym_sie_na_kierunku_lekarskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18020/UCHWALA_NR_VIII_2F120_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_przyznawania_przez_Wojewodztwo_Lubuskie_stypendium_studentom_ksztalcacym_sie_na_kierunku_lekarskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18020/UCHWALA_NR_VIII_2F120_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_przyznawania_przez_Wojewodztwo_Lubuskie_stypendium_studentom_ksztalcacym_sie_na_kierunku_lekarskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18020/UCHWALA_NR_VIII_2F120_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_przyznawania_przez_Wojewodztwo_Lubuskie_stypendium_studentom_ksztalcacym_sie_na_kierunku_lekarskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18020/UCHWALA_NR_VIII_2F120_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_przyznawania_przez_Wojewodztwo_Lubuskie_stypendium_studentom_ksztalcacym_sie_na_kierunku_lekarskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18017/UCHWALA_NR_VIII_2F118_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_podwyzszenia_wysokosci_minimalnych_stawek_wynagrodzenia_zasadniczego_nauczycieli/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18017/UCHWALA_NR_VIII_2F118_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_podwyzszenia_wysokosci_minimalnych_stawek_wynagrodzenia_zasadniczego_nauczycieli/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18017/UCHWALA_NR_VIII_2F118_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_podwyzszenia_wysokosci_minimalnych_stawek_wynagrodzenia_zasadniczego_nauczycieli/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18017/UCHWALA_NR_VIII_2F118_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_podwyzszenia_wysokosci_minimalnych_stawek_wynagrodzenia_zasadniczego_nauczycieli/
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Miesięczne skutki finansowe podwyższenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego wraz z pochodnymi szacuje się na kwotę 80.588 zł. 

58.  UCHWAŁA NR VIII/117/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 

określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie 
zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, może być dokonywana 
refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na 

ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę  

Zrealizowana: 
Obie uchwały dotyczące wykazu umożliwiły ubieganie się przez blisko tysiąc pracodawców, 
zatrudniających ponad 2,4 tysiące młodocianych pracowników, o refundację przez OHP 
kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez 
pracodawcę, na łączną kwotę około 7,8 mln. zł. (por. uchwałę V/66/19). 

59.  STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 

poparcia protestu nauczycieli  

Zrealizowane. 
 

60.  UCHWAŁA NR V/77/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 

uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia 
dotacji podmiotowych dla uczelni publicznych z terenu 

województwa lubuskiego na zadania związane z 
prowadzeniem działalności naukowej, świadczenie usług 
badawczych, transfer wiedzy i technologii do gospodarki 

oraz na działania na rzecz społeczności lokalnych i 
regionalnych  

Zrealizowana: 
Uchwała uchylająca uchwałę nr IV/55/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 
11 marca 2019 r. 

61.  UCHWAŁA NR V/66/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 

określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie 
zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, może być dokonywana 
refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na 

ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę  

Zrealizowana: 
Uchwały dotyczące wykazu umożliwiły ubieganie się przez blisko tysiąc pracodawców, 
zatrudniających ponad 2,4 tysiące młodocianych pracowników, o refundację przez OHP 
kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez 
pracodawcę, na łączną kwotę około 7,8 mln. zł. Uchwała straciła moc 1 września 2019 roku, 
tj. po wejściu w życie uchwały SWL VIII/117/19. 

62.  UCHWAŁA NR IV/55/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie 

określenia zasad udzielenia dotacji podmiotowych dla 
uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego na 

Zrealizowana: 
Uchwała została uchylona, ponieważ okazało się, że nie można Konkursu dotacji dla uczelni 
publicznych z województwa lubuskiego udzielić w ramach dotacji podmiotowej - w toku 
analiz prawnych, z uwagi na zmianę Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18016/UCHWALA_NR_VIII_2F117_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_wykazu_zawodow_2C_w_ktorych_za_przygotowanie_zawodowe_mlodocianych_pracownikow_zatrudnionych_na_podstawie_umowy_o_prace_2C_moze_byc_dokonywana_refundacja_kosztow_wynagrodzen_i_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne_poniesionych_przez_pracodawce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18016/UCHWALA_NR_VIII_2F117_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_wykazu_zawodow_2C_w_ktorych_za_przygotowanie_zawodowe_mlodocianych_pracownikow_zatrudnionych_na_podstawie_umowy_o_prace_2C_moze_byc_dokonywana_refundacja_kosztow_wynagrodzen_i_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne_poniesionych_przez_pracodawce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18016/UCHWALA_NR_VIII_2F117_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_wykazu_zawodow_2C_w_ktorych_za_przygotowanie_zawodowe_mlodocianych_pracownikow_zatrudnionych_na_podstawie_umowy_o_prace_2C_moze_byc_dokonywana_refundacja_kosztow_wynagrodzen_i_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne_poniesionych_przez_pracodawce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18016/UCHWALA_NR_VIII_2F117_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_wykazu_zawodow_2C_w_ktorych_za_przygotowanie_zawodowe_mlodocianych_pracownikow_zatrudnionych_na_podstawie_umowy_o_prace_2C_moze_byc_dokonywana_refundacja_kosztow_wynagrodzen_i_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne_poniesionych_przez_pracodawce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18016/UCHWALA_NR_VIII_2F117_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_wykazu_zawodow_2C_w_ktorych_za_przygotowanie_zawodowe_mlodocianych_pracownikow_zatrudnionych_na_podstawie_umowy_o_prace_2C_moze_byc_dokonywana_refundacja_kosztow_wynagrodzen_i_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne_poniesionych_przez_pracodawce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18016/UCHWALA_NR_VIII_2F117_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_wykazu_zawodow_2C_w_ktorych_za_przygotowanie_zawodowe_mlodocianych_pracownikow_zatrudnionych_na_podstawie_umowy_o_prace_2C_moze_byc_dokonywana_refundacja_kosztow_wynagrodzen_i_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne_poniesionych_przez_pracodawce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18016/UCHWALA_NR_VIII_2F117_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_wykazu_zawodow_2C_w_ktorych_za_przygotowanie_zawodowe_mlodocianych_pracownikow_zatrudnionych_na_podstawie_umowy_o_prace_2C_moze_byc_dokonywana_refundacja_kosztow_wynagrodzen_i_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne_poniesionych_przez_pracodawce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17789/STANOWISKO_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_poparcia_protestu_nauczycieli/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17789/STANOWISKO_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_poparcia_protestu_nauczycieli/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17789/STANOWISKO_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_poparcia_protestu_nauczycieli/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17772/UCHWALA_NR_V_2F77_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_uchylenia_uchwaly_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17772/UCHWALA_NR_V_2F77_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_uchylenia_uchwaly_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17772/UCHWALA_NR_V_2F77_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_uchylenia_uchwaly_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17772/UCHWALA_NR_V_2F77_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_uchylenia_uchwaly_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17772/UCHWALA_NR_V_2F77_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_uchylenia_uchwaly_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17772/UCHWALA_NR_V_2F77_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_uchylenia_uchwaly_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17772/UCHWALA_NR_V_2F77_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_uchylenia_uchwaly_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17772/UCHWALA_NR_V_2F77_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_uchylenia_uchwaly_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17772/UCHWALA_NR_V_2F77_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_uchylenia_uchwaly_w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17761/UCHWALA_NR_V_2F66_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_okreslenia_wykazu_zawodow_2C_w_ktorych_za_przygotowanie_zawodowe_mlodocianych_pracownikow_zatrudnionych_na_podstawie_umowy_o_prace_2C_moze_byc_dokonywana_refundacja_kosztow_wynagrodzen_i_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne_poniesionych_przez_pracodawce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17761/UCHWALA_NR_V_2F66_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_okreslenia_wykazu_zawodow_2C_w_ktorych_za_przygotowanie_zawodowe_mlodocianych_pracownikow_zatrudnionych_na_podstawie_umowy_o_prace_2C_moze_byc_dokonywana_refundacja_kosztow_wynagrodzen_i_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne_poniesionych_przez_pracodawce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17761/UCHWALA_NR_V_2F66_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_okreslenia_wykazu_zawodow_2C_w_ktorych_za_przygotowanie_zawodowe_mlodocianych_pracownikow_zatrudnionych_na_podstawie_umowy_o_prace_2C_moze_byc_dokonywana_refundacja_kosztow_wynagrodzen_i_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne_poniesionych_przez_pracodawce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17761/UCHWALA_NR_V_2F66_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_okreslenia_wykazu_zawodow_2C_w_ktorych_za_przygotowanie_zawodowe_mlodocianych_pracownikow_zatrudnionych_na_podstawie_umowy_o_prace_2C_moze_byc_dokonywana_refundacja_kosztow_wynagrodzen_i_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne_poniesionych_przez_pracodawce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17761/UCHWALA_NR_V_2F66_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_okreslenia_wykazu_zawodow_2C_w_ktorych_za_przygotowanie_zawodowe_mlodocianych_pracownikow_zatrudnionych_na_podstawie_umowy_o_prace_2C_moze_byc_dokonywana_refundacja_kosztow_wynagrodzen_i_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne_poniesionych_przez_pracodawce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17761/UCHWALA_NR_V_2F66_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_okreslenia_wykazu_zawodow_2C_w_ktorych_za_przygotowanie_zawodowe_mlodocianych_pracownikow_zatrudnionych_na_podstawie_umowy_o_prace_2C_moze_byc_dokonywana_refundacja_kosztow_wynagrodzen_i_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne_poniesionych_przez_pracodawce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17761/UCHWALA_NR_V_2F66_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_okreslenia_wykazu_zawodow_2C_w_ktorych_za_przygotowanie_zawodowe_mlodocianych_pracownikow_zatrudnionych_na_podstawie_umowy_o_prace_2C_moze_byc_dokonywana_refundacja_kosztow_wynagrodzen_i_skladek_na_ubezpieczenia_spoleczne_poniesionych_przez_pracodawce/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17566/UCHWALA_NR_IV_2F55_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17566/UCHWALA_NR_IV_2F55_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17566/UCHWALA_NR_IV_2F55_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17566/UCHWALA_NR_IV_2F55_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych/
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zadania związane z prowadzeniem działalności naukowej, 
świadczenie usług badawczych, transfer wiedzy i 

technologii do gospodarki oraz na działania na rzecz 
społeczności lokalnych i regionalnych  

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych ustalono, że uczelniom należy przekazać środki 
w formie dotacji celowej. Przyznanie dotacji celowej z budżetu województwa nie wymaga 
ustanowienia zasad ich przyznawania przez Sejmik Województwa Lubuskiego, w związku 
z tym została uchylona podjęta uchwała. Uchwała uchylająca nr V/77/19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17566/UCHWALA_NR_IV_2F55_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17566/UCHWALA_NR_IV_2F55_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17566/UCHWALA_NR_IV_2F55_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17566/UCHWALA_NR_IV_2F55_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_11_marca_2019_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_udzielenia_dotacji_podmiotowych_dla_uczelni_publicznych_z_terenu_wojewodztwa_lubuskiego_na_zadania_zwiazane_z_prowadzeniem_dzialalnosci_naukowej_2C_swiadczenie_uslug_badawczych_2C_transfer_wiedzy_i_technologii_do_gospodarki_oraz_na_dzialania_na_rzecz_spolecznosci_lokalnych_i_regionalnych/
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Lp. Tytuł aktu SPOSÓB REALIZACJI 
(informacje pozyskane od podmiotów odpowiedzialnych) 

63.  UCHWAŁA NR XIII/206/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg wojewódzkich, których zarządcą 

jest Zarząd Województwa Lubuskiego  

Zrealizowana: 
Podjęte działania: uchwałę ogłoszono 24 grudnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. Uchwała weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia              
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, na mocy której dodano stawki opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich w odniesieniu do obiektów i urządzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej. 

64.  UCHWAŁA NR XIII/205/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Świebodzin realizacji zadania 
publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie 

opracowania dokumentacji projektowej obejmującej drogę 
wojewódzką nr 276 dla zadania pn. „Budowa południowo-

zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin”  

W trakcie realizacji: 
W grudniu 2019 r. uzgodniono z Gminą Świebodzin projekt porozumienia w sprawie 
powierzenia Gminie Świebodzin do realizacji zadania Województwa Lubuskiego 
polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej drogę wojewódzką nr 
276 dla zadania pn. „Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin”. 
Porozumienie z Gminą Świebodzin zawarte 23.01.2020 r. 

65.  UCHWAŁA NR XIII/204/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

powierzenia Województwu Pomorskiemu realizacji zadań 
dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi 

wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: 
Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, 
Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna 
E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie 

województwa lubuskiego w latach 2020-2022  

W trakcie realizacji: 
Realizacja uchwały zaplanowana jest na lata 2020-2022 i obejmuje szeroki wachlarz działań 
na rzecz rewitalizacji i promocji MDW E-70. 

66.  UCHWAŁA NR XII/197/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi ................................... na działanie 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze  

Zrealizowana: 
Skargę uznano za bezzasadną. 

67.  UCHWAŁA NR XII/196/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 

Zrealizowana: 
Zawarto ugodę pomiędzy stronami. 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18589/UCHWALA_NR_XIII_2F206_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_wysokosci_stawek_oplat_za_zajecie_pasa_drogowego_drog_wojewodzkich_2C_ktorych_zarzadca_jest_Zarzad_Wojewodztwa_Lubuskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18589/UCHWALA_NR_XIII_2F206_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_wysokosci_stawek_oplat_za_zajecie_pasa_drogowego_drog_wojewodzkich_2C_ktorych_zarzadca_jest_Zarzad_Wojewodztwa_Lubuskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18589/UCHWALA_NR_XIII_2F206_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_wysokosci_stawek_oplat_za_zajecie_pasa_drogowego_drog_wojewodzkich_2C_ktorych_zarzadca_jest_Zarzad_Wojewodztwa_Lubuskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18589/UCHWALA_NR_XIII_2F206_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_wysokosci_stawek_oplat_za_zajecie_pasa_drogowego_drog_wojewodzkich_2C_ktorych_zarzadca_jest_Zarzad_Wojewodztwa_Lubuskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18589/UCHWALA_NR_XIII_2F206_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_wysokosci_stawek_oplat_za_zajecie_pasa_drogowego_drog_wojewodzkich_2C_ktorych_zarzadca_jest_Zarzad_Wojewodztwa_Lubuskiego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18586/UCHWALA_NR_XIII_2F205_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie__powierzenia_Gminie_Swiebodzin_realizacji_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_zakresie_opracowania_dokumentacji_projektowej_obejmujacej_droge_wojewodzka_nr_276_dla_zadania_pn___E2_80_9EBudowa_poludniowo-zachodniej_obwodnicy_miasta_Swiebodzin_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18586/UCHWALA_NR_XIII_2F205_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie__powierzenia_Gminie_Swiebodzin_realizacji_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_zakresie_opracowania_dokumentacji_projektowej_obejmujacej_droge_wojewodzka_nr_276_dla_zadania_pn___E2_80_9EBudowa_poludniowo-zachodniej_obwodnicy_miasta_Swiebodzin_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18586/UCHWALA_NR_XIII_2F205_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie__powierzenia_Gminie_Swiebodzin_realizacji_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_zakresie_opracowania_dokumentacji_projektowej_obejmujacej_droge_wojewodzka_nr_276_dla_zadania_pn___E2_80_9EBudowa_poludniowo-zachodniej_obwodnicy_miasta_Swiebodzin_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18586/UCHWALA_NR_XIII_2F205_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie__powierzenia_Gminie_Swiebodzin_realizacji_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_zakresie_opracowania_dokumentacji_projektowej_obejmujacej_droge_wojewodzka_nr_276_dla_zadania_pn___E2_80_9EBudowa_poludniowo-zachodniej_obwodnicy_miasta_Swiebodzin_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18586/UCHWALA_NR_XIII_2F205_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie__powierzenia_Gminie_Swiebodzin_realizacji_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_zakresie_opracowania_dokumentacji_projektowej_obejmujacej_droge_wojewodzka_nr_276_dla_zadania_pn___E2_80_9EBudowa_poludniowo-zachodniej_obwodnicy_miasta_Swiebodzin_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18586/UCHWALA_NR_XIII_2F205_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie__powierzenia_Gminie_Swiebodzin_realizacji_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_zakresie_opracowania_dokumentacji_projektowej_obejmujacej_droge_wojewodzka_nr_276_dla_zadania_pn___E2_80_9EBudowa_poludniowo-zachodniej_obwodnicy_miasta_Swiebodzin_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18586/UCHWALA_NR_XIII_2F205_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie__powierzenia_Gminie_Swiebodzin_realizacji_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_zakresie_opracowania_dokumentacji_projektowej_obejmujacej_droge_wojewodzka_nr_276_dla_zadania_pn___E2_80_9EBudowa_poludniowo-zachodniej_obwodnicy_miasta_Swiebodzin_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18583/UCHWALA_NR_XIII_2F204_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Wojewodztwu_Pomorskiemu_realizacji_zadan_dotyczacych_rewitalizacji_i_promocji_srodladowej_drogi_wodnej_relacji_zachod__E2_80_93_wschod_obejmujacej_drogi__wodne_3A_Odra_2C_Warta_2C_Notec_2C_Kanal_Bydgoski_2C_Brda_2C_Wisla_2C_Nogat_2C_Szkarpawa_oraz_Zalew_Wislany__28planowana_droga_wodna_E70_na_terenie_Polski_29_na_odcinku_polozonym_na_terenie_wojewodztwa_lubuskiego_w_latach_2020-2022/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18583/UCHWALA_NR_XIII_2F204_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Wojewodztwu_Pomorskiemu_realizacji_zadan_dotyczacych_rewitalizacji_i_promocji_srodladowej_drogi_wodnej_relacji_zachod__E2_80_93_wschod_obejmujacej_drogi__wodne_3A_Odra_2C_Warta_2C_Notec_2C_Kanal_Bydgoski_2C_Brda_2C_Wisla_2C_Nogat_2C_Szkarpawa_oraz_Zalew_Wislany__28planowana_droga_wodna_E70_na_terenie_Polski_29_na_odcinku_polozonym_na_terenie_wojewodztwa_lubuskiego_w_latach_2020-2022/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18583/UCHWALA_NR_XIII_2F204_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Wojewodztwu_Pomorskiemu_realizacji_zadan_dotyczacych_rewitalizacji_i_promocji_srodladowej_drogi_wodnej_relacji_zachod__E2_80_93_wschod_obejmujacej_drogi__wodne_3A_Odra_2C_Warta_2C_Notec_2C_Kanal_Bydgoski_2C_Brda_2C_Wisla_2C_Nogat_2C_Szkarpawa_oraz_Zalew_Wislany__28planowana_droga_wodna_E70_na_terenie_Polski_29_na_odcinku_polozonym_na_terenie_wojewodztwa_lubuskiego_w_latach_2020-2022/
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https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18475/UCHWALA_NR_XII_2F196_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_odstapienia_od_rozpatrzenia_skargi________________________________na_dzialanie_Dyrektora_Wojewodzkiego_Osrodka_Ruchu_Drogowego_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18475/UCHWALA_NR_XII_2F196_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_odstapienia_od_rozpatrzenia_skargi________________________________na_dzialanie_Dyrektora_Wojewodzkiego_Osrodka_Ruchu_Drogowego_w_Gorzowie_Wlkp/
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odstąpienia od rozpatrzenia skargi .............................. na 
działanie Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Gorzowie Wlkp.  

68.  UCHWAŁA NR XII/192/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 
przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego części 

zadania w zakresie organizacji publicznego transportu 
zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii 

komunikacyjnej Leszno-Wschowa-Głogów ( - Zielona 
Góra)  

W trakcie realizacji: 
Uchwała realizowana na bieżąco. 

69.  UCHWAŁA NR XII/191/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Sława prowadzenia części zadania 
publicznego w zakresie dróg publicznych  

Zrealizowana: 
Zawarto Porozumienie z Gminą Sława. Na mocy Porozumienia Gmina Sława w 2019 r. 
zrealizowała przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 przy ul. Odrodzonego 
Wojska Polskiego w Sławie. 

70.  UCHWAŁA NR XII/190/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 
powierzenia i przyjęcia części zadania publicznego 

związanego z organizowaniem wojewódzkich przewozów 
pasażerskich  

W trakcie realizacji: 
Powierzenie i przyjęcie części zadania, o którym mowa w uchwale  odbywać się będzie 
w okresie obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2019/2020, tj. od dnia 15.12.2019 r. do 
dnia 12.12.2020 r. na warunkach określonych w Porozumieniu międzywojewódzkim, które 
zawarto 11.12.2019r. Porozumienie dotyczy wymiany pracy eksploatacyjnej wykonywanej 
przez dwóch operatorów publicznego transportu zbiorowego na terenie obu województw. 
Wielkość pracy wykonana przez Koleje Dolnośląskie SA (KD) na terenie województwa 
lubuskiego powinna być równoważna z pracą wykonaną przez POLREGIO sp. z o.o. na 
terenie województwa dolnośląskiego. 

71.  UCHWAŁA NR XI/174/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Zbąszynek prowadzenia części 
zadania publicznego w zakresie dróg publicznych  

W trakcie realizacji: 
Zawarto Porozumienie z Gminą Zbąszynek. Na mocy Porozumienia Gmina Zbąszynek 
realizuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 302 pomiędzy 
miejscowościami Kosieczyn i Kręcko oraz prowadzi letnie i zimowe utrzymanie 
wybudowanej infrastruktury. 

72.  UCHWAŁA NR XI/173/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Babimost prowadzenia części 
zadania publicznego w zakresie dróg publicznych  

W trakcie realizacji: 
Zrealizowano budowę ciągu pieszo-rowerowego. W trakcie realizacji jest letnie i zimowe 
utrzymanie ciągu pieszo-rowerowego. Zawarto Porozumienie z Gminą Babimost. Na mocy 
Porozumienia Gmina Babimost zrealizowała budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18475/UCHWALA_NR_XII_2F196_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_odstapienia_od_rozpatrzenia_skargi________________________________na_dzialanie_Dyrektora_Wojewodzkiego_Osrodka_Ruchu_Drogowego_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18475/UCHWALA_NR_XII_2F196_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_odstapienia_od_rozpatrzenia_skargi________________________________na_dzialanie_Dyrektora_Wojewodzkiego_Osrodka_Ruchu_Drogowego_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18475/UCHWALA_NR_XII_2F196_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_odstapienia_od_rozpatrzenia_skargi________________________________na_dzialanie_Dyrektora_Wojewodzkiego_Osrodka_Ruchu_Drogowego_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18471/UCHWALA_NR_XII_2F192_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_przyjecia_od_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_czesci_zadania_w_zakresie_organizacji_publicznego_transportu_zbiorowego_ze_wzgledu_na_planowany_przebieg_linii_komunikacyjnej_Leszno-Wschowa-Glogow__28_-_Zielona_Gora_29/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18471/UCHWALA_NR_XII_2F192_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_przyjecia_od_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_czesci_zadania_w_zakresie_organizacji_publicznego_transportu_zbiorowego_ze_wzgledu_na_planowany_przebieg_linii_komunikacyjnej_Leszno-Wschowa-Glogow__28_-_Zielona_Gora_29/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18471/UCHWALA_NR_XII_2F192_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_przyjecia_od_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_czesci_zadania_w_zakresie_organizacji_publicznego_transportu_zbiorowego_ze_wzgledu_na_planowany_przebieg_linii_komunikacyjnej_Leszno-Wschowa-Glogow__28_-_Zielona_Gora_29/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18471/UCHWALA_NR_XII_2F192_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_przyjecia_od_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_czesci_zadania_w_zakresie_organizacji_publicznego_transportu_zbiorowego_ze_wzgledu_na_planowany_przebieg_linii_komunikacyjnej_Leszno-Wschowa-Glogow__28_-_Zielona_Gora_29/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18471/UCHWALA_NR_XII_2F192_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_przyjecia_od_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_czesci_zadania_w_zakresie_organizacji_publicznego_transportu_zbiorowego_ze_wzgledu_na_planowany_przebieg_linii_komunikacyjnej_Leszno-Wschowa-Glogow__28_-_Zielona_Gora_29/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18471/UCHWALA_NR_XII_2F192_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_przyjecia_od_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_czesci_zadania_w_zakresie_organizacji_publicznego_transportu_zbiorowego_ze_wzgledu_na_planowany_przebieg_linii_komunikacyjnej_Leszno-Wschowa-Glogow__28_-_Zielona_Gora_29/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18471/UCHWALA_NR_XII_2F192_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_przyjecia_od_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_czesci_zadania_w_zakresie_organizacji_publicznego_transportu_zbiorowego_ze_wzgledu_na_planowany_przebieg_linii_komunikacyjnej_Leszno-Wschowa-Glogow__28_-_Zielona_Gora_29/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18470/UCHWALA_NR_XII_2F191_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Gminie_Slawa_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18470/UCHWALA_NR_XII_2F191_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Gminie_Slawa_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18470/UCHWALA_NR_XII_2F191_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Gminie_Slawa_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18470/UCHWALA_NR_XII_2F191_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Gminie_Slawa_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych__0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18469/UCHWALA_NR_XII_2F190_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_powierzenia_i_przyjecia_czesci_zadania_publicznego_zwiazanego_z_organizowaniem_wojewodzkich_przewozow_pasazerskich/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18469/UCHWALA_NR_XII_2F190_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_powierzenia_i_przyjecia_czesci_zadania_publicznego_zwiazanego_z_organizowaniem_wojewodzkich_przewozow_pasazerskich/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18469/UCHWALA_NR_XII_2F190_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_powierzenia_i_przyjecia_czesci_zadania_publicznego_zwiazanego_z_organizowaniem_wojewodzkich_przewozow_pasazerskich/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18469/UCHWALA_NR_XII_2F190_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_powierzenia_i_przyjecia_czesci_zadania_publicznego_zwiazanego_z_organizowaniem_wojewodzkich_przewozow_pasazerskich/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18469/UCHWALA_NR_XII_2F190_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_powierzenia_i_przyjecia_czesci_zadania_publicznego_zwiazanego_z_organizowaniem_wojewodzkich_przewozow_pasazerskich/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18380/UCHWALA_NR_XI_2F174_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie__powierzenia_Gminie_Zbaszynek_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18380/UCHWALA_NR_XI_2F174_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie__powierzenia_Gminie_Zbaszynek_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18380/UCHWALA_NR_XI_2F174_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie__powierzenia_Gminie_Zbaszynek_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18380/UCHWALA_NR_XI_2F174_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie__powierzenia_Gminie_Zbaszynek_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18379/UCHWALA_NR_XI_2F173_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Gminie_Babimost_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18379/UCHWALA_NR_XI_2F173_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Gminie_Babimost_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18379/UCHWALA_NR_XI_2F173_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Gminie_Babimost_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18379/UCHWALA_NR_XI_2F173_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Gminie_Babimost_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych/
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wojewódzkich nr 304 i 302 w obrębie Podmokle Wielkie oraz prowadzi letnie i zimowe 
utrzymanie wybudowanej infrastruktury. 

73.  UCHWAŁA NR XI/172/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Krosno Odrzańskie prowadzenia 
części zadania publicznego w zakresie dróg publicznych  

Zrealizowana: 
Zawarto Porozumienie z Gminą Krosno Odrzańskie. Na mocy Porozumienia Gmina Krosno 
Odrzańskie w 2019 r. zrealizowała doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 276 w Krośnie Odrzańskim. 

74.  UCHWAŁA NR XI/171/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Trzebiechów prowadzenia części 
zadania publicznego w zakresie dróg publicznych  

Zrealizowana: 
Zawarto Porozumienie z Gminą Trzebiechów. Na mocy Porozumienia Gmina Trzebiechów               
w 2019 r. zrealizowała doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej              
nr 278 w Trzebiechowie. 

75.  UCHWAŁA NR XI/170/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Gubin prowadzenia części zadania 

publicznego w zakresie dróg publicznych  

Zrealizowana: 
Zawarto Porozumienie z Gminą Gubin. Na mocy Porozumienia Gmina Gubin w 2019 r. 
zrealizowała doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 286                        
w Czarnowicach. 

76.  UCHWAŁA NR XI/169/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Gubin o statusie miejskim 
prowadzenia części zadania publicznego w zakresie dróg 

publicznych  

Zrealizowana: 
Zawarto Porozumienie z Gminą Gubin o statusie miejskim. Na mocy Porozumienia Gmina 
Gubin o statusie miejskim w 2019 r. zrealizowała doświetlenie dwóch przejść dla pieszych 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Gubinie. 

77.  UCHWAŁA NR XI/168/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Sława prowadzenia części zadania 

publicznego w zakresie dróg publicznych  

Zrealizowana: 
Zawarto Porozumienie z Gminą Sława. Na mocy Porozumienia Gmina Sława w 2019 r. 
zrealizowała doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319                        
w Krzepielowie. 

78.  APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 
5 września 2019 r. do Premiera Rządu Rzeczypospolitej 

Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie 
inwestycji w infrastrukturę kolejową o istotnym znaczeniu 
dla Województwa Lubuskiego i pozostałych części kraju.  

Zrealizowana: 
Apel przekazano Wojewodzie Lubuskiemu, parlamentarzystom lubuskim oraz instytucjom, 
których apel dotyczy. 

79.  UCHWAŁA NR X/153/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Świebodzin prowadzenia zadania 
publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie 

Zrealizowana: 
Zawarto Porozumienie z Gminą Świebodzin. Na mocy Porozumienia Gmina Świebodzin 
w 2019 r. zrealizowała budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 276 
przy ul. Łużyckiej w Świebodzinie. 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18378/UCHWALA_NR_XI_2F172_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krosno_Odrzanskie_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18378/UCHWALA_NR_XI_2F172_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krosno_Odrzanskie_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18378/UCHWALA_NR_XI_2F172_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krosno_Odrzanskie_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18378/UCHWALA_NR_XI_2F172_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Gminie_Krosno_Odrzanskie_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18377/UCHWALA_NR_XI_2F171_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Gminie_Trzebiechow_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18377/UCHWALA_NR_XI_2F171_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_powierzenia_Gminie_Trzebiechow_prowadzenia_czesci_zadania_publicznego_w_zakresie_drog_publicznych/
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przebudowy drogi wojewódzkiej nr 276 polegającej na 
opracowaniu dokumentacji projektowej oraz budowie 

przejścia dla pieszych przy ulicy Łużyckiej w Świebodzinie  

80.  UCHWAŁA NR X/152/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 

pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi nr 
285 w gminie Gubin  

Zrealizowana: 
Uchwałę ogłoszono 12 września 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
Uchwała weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

81.  UCHWAŁA NR VIII/125/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie 
podjęcia wspólnych prac nad Studium Przebiegu 

Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra-
Wisła  

Zrealizowana: 
W dniu 5 lipca 2019 r., podpisano przedmiotowe Porozumienie. Zgodnie z postanowieniami 
niniejszego dokumentu województwo lubuskie przekazało dane w postaci warstw 
wektorowych celem sporządzenia Analizy uwarunkowań przestrzennych, środowiskowych 
i fizjograficznych zdelimitowanego obszaru, stanowiącej jeden z elementów Studium. 
Koordynatorem i sporządzającym powyższy dokument jest Kujawsko - Pomorskie Biuro 
Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Prace nad  Analizą miały 
zakończyć się z końcem marca 2020 r. 

82.  UCHWAŁA NR VI/97/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Kożuchów prowadzenia części 
zadania publicznego w zakresie dróg publicznych  

Zrealizowana: 
Zawarto Porozumienie z Gminą Kożuchów. Na mocy Porozumienia Gmina Kożuchów 
w 2019 r. prowadziła pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na rondzie im. 13 Pułku 
Zmechanizowanego w obrębie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 283 i 297 
w miejscowości Kożuchów w celu zachowania spójności kompozycji miejskiej zieleni. 

83.  UCHWAŁA NR VI/96/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Żagań prowadzenia części zadania 
publicznego w zakresie dróg publicznych  

Zrealizowana: 
Zawarto Porozumienie z Gminą Żagań. Na mocy Porozumienia Gmina Żagań w 2019 r. 
prowadziła pielęgnację zieleni i utrzymanie czystości na rondzie „Czterech pancernych”                          
i rondzie „Piastów Śląskich” w pasie drogi wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Żagań                   
w celu zachowania spójności kompozycji miejskiej zieleni. 

84.  STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 

podjęcia działań regulujących ruch komunikacyjny przez 
most w Cigacicach 

Zrealizowane. 
 

85.  UCHWAŁA NR V/72/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Drezdenko prowadzenia części 

Zrealizowana: 
Zawarto Porozumienie z Gminą Drezdenko. Na mocy Porozumienia Gmina Drezdenko 
w 2019 r. prowadziła pielęgnację i utrzymanie czystości terenów zieleni w pasie dróg 
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zadania publicznego Województwa Lubuskiego 
w zakresie dróg publicznych dotyczącego pielęgnacji 

zieleni i utrzymania czystości w pasie dróg wojewódzkich 
nr 160 i 164 na terenie miasta Drezdenka  

wojewódzkich nr 160  i 164 na obszarze miasta Drezdenka w celu zachowania spójności 
kompozycji miejskiej zieleni. 

86.  UCHWAŁA NR V/71/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 
powierzenia Powiatowi Nowosolskiemu prowadzenia 

części zadania publicznego Województwa Lubuskiego 
w zakresie dróg publicznych  

W trakcie realizacji: 
Zrealizowano budowę ścieżki rowerowej. W trakcie realizacji jest letnie i zimowe utrzymanie 
ścieżki rowerowej. zawarto Porozumienie z Powiatem Nowosolskim. Na mocy Porozumienia 
Powiat Nowowolski zrealizował budowę ścieżki rowerowej wzdłuż dróg wojewódzkich nr 
278, 283, 315 w ramach zadania „Kolej na rower – budowa ścieżek rowerowych w ramach 
rozwoju transportu ekologicznego na terenie Powiatu nowosolskiego” oraz prowadzi letnie 
i zimowe utrzymanie wybudowanej infrastruktury. 

87.  UCHWAŁA NR V/70/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 
powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia części 

zadania publicznego Województwa Lubuskiego 
w zakresie dróg publicznych  

W trakcie realizacji: 
Zrealizowano budowę ciągu pieszo-rowerowego. W trakcie realizacji jest letnie i zimowe 
utrzymanie ciągu pieszo-rowerowego. Zawarto Porozumienie z Gminą Czerwieńsk. 
Na mocy Porozumienia Gmina Czerwieńsk zrealizowała budowę ciągu pieszo-rowerowego 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w Leśniowie Wielkim oraz prowadzi letnie i zimowe 
utrzymanie wybudowanej infrastruktury. 

88.  UCHWAŁA NR IV/59/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Międzyrzecz prowadzenia części 
zadania publicznego Województwa Lubuskiego 

w zakresie dróg publicznych dotyczącego pielęgnacji 
i utrzymania czystości terenów zieleni w pasie drogi 
wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych 

miasta Międzyrzecz  

Zrealizowana: 
Zawarto Porozumienie z Gminą Międzyrzecz. Na mocy Porozumienia Gmina Międzyrzecz 
w 2019 r. prowadziła pielęgnację i utrzymanie czystości terenów zieleni w pasie drogi 
wojewódzkiej nr 137  na obszarze miasta Międzyrzecza w celu zachowania spójności 
kompozycji miejskiej zieleni. 

89.  UCHWAŁA NR III/34/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
wojewódzkich  

Zrealizowana: 
Uchwałę ogłoszono 20 lutego 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 
Uchwała weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego, na mocy której zwiększono stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
wojewódzkich. 
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Wybory, absolutorium, komisje, statut WL, radni, organizacja 

Lp. Tytuł aktu SPOSÓB REALIZACJI 
(informacje pozyskane od podmiotów odpowiedzialnych) 

90.  UCHWAŁA NR XIII/213/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku 
Województwa Lubuskiego na 2020 rok  

W trakcie realizacji: 
Plan kontroli do realizacji przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Lubuskiego 
w 2020 roku. 

91.  UCHWAŁA NR XIII/212/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia Planu posiedzeń Sejmiku Województwa 

Lubuskiego na 2020 rok  

W trakcie realizacji: 
Plan posiedzeń Sejmiku Województwa Lubuskiego zaplanowanych w 2020 roku. 

92.  UCHWAŁA NR X/160/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie powołania komisji stałych, Komisji 

Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Zrealizowana: 
Ustalono skład osobowy komisji stałych, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Sejmiku Województwa Lubuskiego VI kadencji. 

93.  UCHWAŁA NR VIII/116/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 
udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa 

Lubuskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa 
Lubuskiego za 2018 rok  

Zrealizowana: 
Sejmik Województwa Lubuskiego udzielił absolutorium Zarządowi Województwa 
Lubuskiego. 

94.  UCHWAŁA NR VIII/114/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 

udzielenia Zarządowi Województwa Lubuskiego wotum 
zaufania z tytułu rozpatrzenia raportu o stanie 

województwa  

Zrealizowana: 
Sejmik Województwa Lubuskiego udzielił wotum zaufania Zarządowi Województwa 
Lubuskiego. 

95.  UCHWAŁA NR VI/95/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającej 

Uchwałę Nr V/81/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego 
z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Starostwu Powiatowemu w Nowej Soli  

Zrealizowana: 
Zmieniono nazwę podmiotu otrzymującego dotację z "Starostwo Powiatowe w Nowej Soli" 
na "Powiat Nowosolski".  
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96.  UCHWAŁA NR V/93/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie powołania komisji stałych, Komisji 

Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

Zrealizowana: 
Dokonano zmian osobowych w składach komisji. 

97.  UCHWAŁA NR III/41/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, 
zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, 

zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 
oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać 

składane projekty  

Zrealizowana: 
Zostały ustalone zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów 
uchwałodawczych, promocji inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi, jakim 
muszą odpowiadać składane projekty. Do tej pory nie wpłynął żaden projekt uchwały, 
w trybie określonym w powyższej uchwale. 

98.  UCHWAŁA NR III/39/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Województwa 

Lubuskiego  

Zrealizowana: 
Zmiany w Statucie Województwa Lubuskiego zostały zaakceptowane przez Prezesa Rady 
Ministrów. 
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Zdrowie 

Lp. Tytuł aktu SPOSÓB REALIZACJI 
(informacje pozyskane od podmiotów odpowiedzialnych) 

99.  UCHWAŁA NR XIII/202/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 
wyrażenia opinii dotyczącej odroczenia spłaty raty 
pożyczki wraz z należnymi odsetkami, wynikającej 

z umowy Nr 2007/DF/3 z dnia 18 października 2007 r. 
zawartej pomiędzy Wielospecjalistycznym Szpitalem 

Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., 
a Województwem Lubuskim 

Zrealizowana: 
Na podstawie podjętej uchwały dokonano prolongaty spłaty raty pożyczki przez szpital. 

100.  UCHWAŁA NR XIII/201/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 
wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ciborzu  

Zrealizowana: 
Wybrany przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubuskiego został powołany przez Zarząd 
Województwa Lubuskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Ciborzu. 

101.  UCHWAŁA NR XII/189/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie 
wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Zielonej Górze  

Zrealizowana: 
Wybrany przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubuskiego został powołany przez Zarząd 
Województwa Lubuskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze. 

102.  UCHWAŁA NR XI/167/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. w sprawie 
aktualizacji „Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 

2014-2020" 

Zrealizowana: 
Zaktualizowano zapisy dotyczące celów strategicznych, nowych inwestycji w obszarze 
ochrony zdrowia. 

103.  UCHWAŁA NR X/144/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 5 września 2019 r. w sprawie 
wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej 

Zrealizowana: 
Wybrany przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubuskiego został powołany przez Zarząd 
Województwa Lubuskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny 
Pracy w Gorzowie Wlkp. 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18577/UCHWALA_NR_XIII_2F202_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_opinii_dotyczacej_odroczenia_splaty_raty_pozyczki_wraz_z_naleznymi_odsetkami_2C_wynikajacej_z_umowy_Nr_2007_2FDF_2F3_z_dnia_18_pazdziernika_2007_r__zawartej_pomiedzy_Wielospecjalistycznym_Szpitalem_Wojewodzkim_w_Gorzowie_Wlkp__Sp__z_o_o__2C_a_Wojewodztwem_Lubuskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18577/UCHWALA_NR_XIII_2F202_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_opinii_dotyczacej_odroczenia_splaty_raty_pozyczki_wraz_z_naleznymi_odsetkami_2C_wynikajacej_z_umowy_Nr_2007_2FDF_2F3_z_dnia_18_pazdziernika_2007_r__zawartej_pomiedzy_Wielospecjalistycznym_Szpitalem_Wojewodzkim_w_Gorzowie_Wlkp__Sp__z_o_o__2C_a_Wojewodztwem_Lubuskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18577/UCHWALA_NR_XIII_2F202_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_opinii_dotyczacej_odroczenia_splaty_raty_pozyczki_wraz_z_naleznymi_odsetkami_2C_wynikajacej_z_umowy_Nr_2007_2FDF_2F3_z_dnia_18_pazdziernika_2007_r__zawartej_pomiedzy_Wielospecjalistycznym_Szpitalem_Wojewodzkim_w_Gorzowie_Wlkp__Sp__z_o_o__2C_a_Wojewodztwem_Lubuskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18577/UCHWALA_NR_XIII_2F202_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_opinii_dotyczacej_odroczenia_splaty_raty_pozyczki_wraz_z_naleznymi_odsetkami_2C_wynikajacej_z_umowy_Nr_2007_2FDF_2F3_z_dnia_18_pazdziernika_2007_r__zawartej_pomiedzy_Wielospecjalistycznym_Szpitalem_Wojewodzkim_w_Gorzowie_Wlkp__Sp__z_o_o__2C_a_Wojewodztwem_Lubuskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18577/UCHWALA_NR_XIII_2F202_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_opinii_dotyczacej_odroczenia_splaty_raty_pozyczki_wraz_z_naleznymi_odsetkami_2C_wynikajacej_z_umowy_Nr_2007_2FDF_2F3_z_dnia_18_pazdziernika_2007_r__zawartej_pomiedzy_Wielospecjalistycznym_Szpitalem_Wojewodzkim_w_Gorzowie_Wlkp__Sp__z_o_o__2C_a_Wojewodztwem_Lubuskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18577/UCHWALA_NR_XIII_2F202_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_opinii_dotyczacej_odroczenia_splaty_raty_pozyczki_wraz_z_naleznymi_odsetkami_2C_wynikajacej_z_umowy_Nr_2007_2FDF_2F3_z_dnia_18_pazdziernika_2007_r__zawartej_pomiedzy_Wielospecjalistycznym_Szpitalem_Wojewodzkim_w_Gorzowie_Wlkp__Sp__z_o_o__2C_a_Wojewodztwem_Lubuskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18577/UCHWALA_NR_XIII_2F202_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_opinii_dotyczacej_odroczenia_splaty_raty_pozyczki_wraz_z_naleznymi_odsetkami_2C_wynikajacej_z_umowy_Nr_2007_2FDF_2F3_z_dnia_18_pazdziernika_2007_r__zawartej_pomiedzy_Wielospecjalistycznym_Szpitalem_Wojewodzkim_w_Gorzowie_Wlkp__Sp__z_o_o__2C_a_Wojewodztwem_Lubuskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18577/UCHWALA_NR_XIII_2F202_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_opinii_dotyczacej_odroczenia_splaty_raty_pozyczki_wraz_z_naleznymi_odsetkami_2C_wynikajacej_z_umowy_Nr_2007_2FDF_2F3_z_dnia_18_pazdziernika_2007_r__zawartej_pomiedzy_Wielospecjalistycznym_Szpitalem_Wojewodzkim_w_Gorzowie_Wlkp__Sp__z_o_o__2C_a_Wojewodztwem_Lubuskim/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18576/UCHWALA_NR_XIII_2F201_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiego_Szpitala_Specjalistycznego_dla_Nerwowo_i_Psychicznie_Chorych_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Ciborzu/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18576/UCHWALA_NR_XIII_2F201_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiego_Szpitala_Specjalistycznego_dla_Nerwowo_i_Psychicznie_Chorych_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Ciborzu/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18576/UCHWALA_NR_XIII_2F201_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiego_Szpitala_Specjalistycznego_dla_Nerwowo_i_Psychicznie_Chorych_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Ciborzu/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18576/UCHWALA_NR_XIII_2F201_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiego_Szpitala_Specjalistycznego_dla_Nerwowo_i_Psychicznie_Chorych_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Ciborzu/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18576/UCHWALA_NR_XIII_2F201_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiego_Szpitala_Specjalistycznego_dla_Nerwowo_i_Psychicznie_Chorych_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Ciborzu/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18576/UCHWALA_NR_XIII_2F201_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiego_Szpitala_Specjalistycznego_dla_Nerwowo_i_Psychicznie_Chorych_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Ciborzu/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18468/UCHWALA_NR_XII_2F189_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Zielonej_Gorze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18468/UCHWALA_NR_XII_2F189_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Zielonej_Gorze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18468/UCHWALA_NR_XII_2F189_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Zielonej_Gorze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18468/UCHWALA_NR_XII_2F189_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Zielonej_Gorze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18468/UCHWALA_NR_XII_2F189_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Zielonej_Gorze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18468/UCHWALA_NR_XII_2F189_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiej_Stacji_Pogotowia_Ratunkowego_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej_w_Zielonej_Gorze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18373/UCHWALA_NR_XI_2F167_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_aktualizacji__E2_80_9ELubuskiej_Strategii_Ochrony_Zdrowia_na_lata_2014-2020_22/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18373/UCHWALA_NR_XI_2F167_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_aktualizacji__E2_80_9ELubuskiej_Strategii_Ochrony_Zdrowia_na_lata_2014-2020_22/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18373/UCHWALA_NR_XI_2F167_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_aktualizacji__E2_80_9ELubuskiej_Strategii_Ochrony_Zdrowia_na_lata_2014-2020_22/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18373/UCHWALA_NR_XI_2F167_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_aktualizacji__E2_80_9ELubuskiej_Strategii_Ochrony_Zdrowia_na_lata_2014-2020_22/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18245/UCHWALA_NR_X_2F144_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiego_Osrodka_Medycyny_Pracy_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18245/UCHWALA_NR_X_2F144_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiego_Osrodka_Medycyny_Pracy_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18245/UCHWALA_NR_X_2F144_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiego_Osrodka_Medycyny_Pracy_w_Gorzowie_Wlkp/
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Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gorzowie 
Wlkp.  

104.  UCHWAŁA NR VIII/121/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala dla 
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu  

Zrealizowana: 
Dokonano zmiany treści statutu podmiotu leczniczego, zgodnie z wnioskiem dyrektora 
szpitala. 

105.  UCHWAŁA NR VIII/119/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 

aktualizacji „Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 
2014-2020”  

Zrealizowana: 
Zaktualizowano zapisy dotyczące celów strategicznych, nowych inwestycji w obszarze 
ochrony zdrowia. 

106.  UCHWAŁA NR VI/94/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie 
robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy  

W trakcie realizacji. 
Uchwała dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń dla osób 
niepełnosprawnych budynku „L” i „U” w szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego 
w Zielonej Górze. 

107.  UCHWAŁA NR V/81/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu 
w Nowej Soli  

Zrealizowana: 
Środki na tomograf dla szpitala w Nowej Soli zostały przekazane na podstawie umowy 
między Starostwem Powiatowym w Nowej Soli a Samorządem Województwa. 

108.  UCHWAŁA NR V/69/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 
wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
,,Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp.  

Zrealizowana: 
Wybrani przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubuskiego zostali powołani przez Zarząd 
Województwa Lubuskiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej ,,Przychodnia Dworcowa" w Gorzowie Wlkp. 

109.  UCHWAŁA NR V/68/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie 
wyboru przedstawicieli do składu Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
,,MEDKOL" w Zielonej Górze  

Zrealizowana: 
Wybrani przedstawiciele Sejmiku Województwa Lubuskiego zostali powołani przez Zarząd 
Województwa Lubuskiego do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej ,,MEDKOL" w Zielonej Górze. 

 

 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18245/UCHWALA_NR_X_2F144_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiego_Osrodka_Medycyny_Pracy_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18245/UCHWALA_NR_X_2F144_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_5_wrzesnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawiciela_do_skladu_Rady_Spolecznej_Wojewodzkiego_Osrodka_Medycyny_Pracy_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18021/UCHWALA_NR_VIII_2F121_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_zmiany_statutu_Samodzielnego_Publicznego_Szpitala_dla_Nerwowo_i_Psychicznie_Chorych_w_Miedzyrzeczu/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18021/UCHWALA_NR_VIII_2F121_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_zmiany_statutu_Samodzielnego_Publicznego_Szpitala_dla_Nerwowo_i_Psychicznie_Chorych_w_Miedzyrzeczu/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18021/UCHWALA_NR_VIII_2F121_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_zmiany_statutu_Samodzielnego_Publicznego_Szpitala_dla_Nerwowo_i_Psychicznie_Chorych_w_Miedzyrzeczu/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18021/UCHWALA_NR_VIII_2F121_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_zmiany_statutu_Samodzielnego_Publicznego_Szpitala_dla_Nerwowo_i_Psychicznie_Chorych_w_Miedzyrzeczu/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18018/UCHWALA_NR_VIII_2F119_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_aktualizacji__E2_80_9ELubuskiej_Strategii_Ochrony_Zdrowia_na_lata_2014-2020_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18018/UCHWALA_NR_VIII_2F119_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_aktualizacji__E2_80_9ELubuskiej_Strategii_Ochrony_Zdrowia_na_lata_2014-2020_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18018/UCHWALA_NR_VIII_2F119_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_aktualizacji__E2_80_9ELubuskiej_Strategii_Ochrony_Zdrowia_na_lata_2014-2020_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18018/UCHWALA_NR_VIII_2F119_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_24_czerwca_2019_r__w_sprawie_aktualizacji__E2_80_9ELubuskiej_Strategii_Ochrony_Zdrowia_na_lata_2014-2020_E2_80_9D/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17864/UCHWALA_NR_VI_2F94_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_o_dofinansowanie_robot_budowlanych_2C_na_okres_dluzszy_niz_1_rok_budzetowy/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17864/UCHWALA_NR_VI_2F94_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_o_dofinansowanie_robot_budowlanych_2C_na_okres_dluzszy_niz_1_rok_budzetowy/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17864/UCHWALA_NR_VI_2F94_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_o_dofinansowanie_robot_budowlanych_2C_na_okres_dluzszy_niz_1_rok_budzetowy/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17864/UCHWALA_NR_VI_2F94_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_maja_2019_r__w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_o_dofinansowanie_robot_budowlanych_2C_na_okres_dluzszy_niz_1_rok_budzetowy/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17776/UCHWALA_NR_V_2F81_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_Starostwu_Powiatowemu_w_Nowej_Soli/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17776/UCHWALA_NR_V_2F81_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_Starostwu_Powiatowemu_w_Nowej_Soli/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17776/UCHWALA_NR_V_2F81_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_Starostwu_Powiatowemu_w_Nowej_Soli/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17776/UCHWALA_NR_V_2F81_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_udzielenia_pomocy_finansowej_Starostwu_Powiatowemu_w_Nowej_Soli/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17764/UCHWALA_NR_V_2F69_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_skladu_Rady_Spolecznej_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej__2C_2CPrzychodnia_Dworcowa_22_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17764/UCHWALA_NR_V_2F69_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_skladu_Rady_Spolecznej_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej__2C_2CPrzychodnia_Dworcowa_22_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17764/UCHWALA_NR_V_2F69_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_skladu_Rady_Spolecznej_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej__2C_2CPrzychodnia_Dworcowa_22_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17764/UCHWALA_NR_V_2F69_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_skladu_Rady_Spolecznej_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej__2C_2CPrzychodnia_Dworcowa_22_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17764/UCHWALA_NR_V_2F69_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_skladu_Rady_Spolecznej_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej__2C_2CPrzychodnia_Dworcowa_22_w_Gorzowie_Wlkp/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17763/UCHWALA_NR_V_2F68_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_skladu_Rady_Spolecznej_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej__2C_2CMEDKOL_22_w_Zielonej_Gorze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17763/UCHWALA_NR_V_2F68_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_skladu_Rady_Spolecznej_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej__2C_2CMEDKOL_22_w_Zielonej_Gorze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17763/UCHWALA_NR_V_2F68_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_skladu_Rady_Spolecznej_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej__2C_2CMEDKOL_22_w_Zielonej_Gorze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17763/UCHWALA_NR_V_2F68_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_skladu_Rady_Spolecznej_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej__2C_2CMEDKOL_22_w_Zielonej_Gorze/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/17763/UCHWALA_NR_V_2F68_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_15_kwietnia_2019_r__w_sprawie_wyboru_przedstawicieli_do_skladu_Rady_Spolecznej_Samodzielnego_Publicznego_Zakladu_Opieki_Zdrowotnej__2C_2CMEDKOL_22_w_Zielonej_Gorze/
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Sprawy różne 

Lp. Tytuł aktu SPOSÓB REALIZACJI 
(informacje pozyskane od podmiotów odpowiedzialnych) 

110.  UCHWAŁA NR XIII/216/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa 
miejscowego oraz przekazania według właściwości petycji 

w sprawie zmiany przepisów prawa cywilnego, 
gospodarczego i podatkowego  

Zrealizowana: 
Punkt petycji dotyczący zmiany przepisów prawa miejscowego uznano za bezzasadny, 
petycję przekazano według właściwości. 

111.  UCHWAŁA NR XII/193/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających 
charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu 
Lubuskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz 

wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania 
tych ulg  

Zrealizowana: 
Uchwała podjęta w związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów.  

112.  UCHWAŁA NR XI/180/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji wniesionej przez CASUS NOSTER 

Kancelarię Radcy Prawnego Konrada Cezarego 
Łakomego w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania 

Konfliktem Interesów  

Zrealizowana: 
Petycję uznano za bezzasadną. 

113.  UCHWAŁA NR XI/179/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 14 października 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu 
terytorialnego  

Zrealizowana: 
Gmina Kożuchów otrzymała dotację celową w wysokości 30.000 zł. 

114.  UCHWAŁA NR IV/57/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie 

Zrealizowana: 

https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18602/UCHWALA_NR_XIII_2F216_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie__rozpatrzenia_petycji_w_zakresie_zmiany_przepisow_prawa_miejscowego_oraz_przekazania_wedlug_wlasciwosci_petycji_w_sprawie_zmiany_przepisow_prawa_cywilnego_2C_gospodarczego_i_podatkowego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18602/UCHWALA_NR_XIII_2F216_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie__rozpatrzenia_petycji_w_zakresie_zmiany_przepisow_prawa_miejscowego_oraz_przekazania_wedlug_wlasciwosci_petycji_w_sprawie_zmiany_przepisow_prawa_cywilnego_2C_gospodarczego_i_podatkowego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18602/UCHWALA_NR_XIII_2F216_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie__rozpatrzenia_petycji_w_zakresie_zmiany_przepisow_prawa_miejscowego_oraz_przekazania_wedlug_wlasciwosci_petycji_w_sprawie_zmiany_przepisow_prawa_cywilnego_2C_gospodarczego_i_podatkowego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18602/UCHWALA_NR_XIII_2F216_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie__rozpatrzenia_petycji_w_zakresie_zmiany_przepisow_prawa_miejscowego_oraz_przekazania_wedlug_wlasciwosci_petycji_w_sprawie_zmiany_przepisow_prawa_cywilnego_2C_gospodarczego_i_podatkowego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18602/UCHWALA_NR_XIII_2F216_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie__rozpatrzenia_petycji_w_zakresie_zmiany_przepisow_prawa_miejscowego_oraz_przekazania_wedlug_wlasciwosci_petycji_w_sprawie_zmiany_przepisow_prawa_cywilnego_2C_gospodarczego_i_podatkowego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18602/UCHWALA_NR_XIII_2F216_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_20_grudnia_2019_r__w_sprawie__rozpatrzenia_petycji_w_zakresie_zmiany_przepisow_prawa_miejscowego_oraz_przekazania_wedlug_wlasciwosci_petycji_w_sprawie_zmiany_przepisow_prawa_cywilnego_2C_gospodarczego_i_podatkowego/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18472/UCHWALA_NR_XII_2F193_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_szczegolowych_zasad_2C_sposobu_i_trybu_udzielania_ulg_w_splacie_naleznosci_pienieznych_majacych_charakter_cywilnoprawny_2C_przypadajacych_Wojewodztwu_Lubuskiemu_lub_jego_jednostkom_podleglym_2C_warunkow_dopuszczalnosci_pomocy_publicznej_w_przypadkach_2C_w_ktorych_ulga_stanowic_bedzie_pomoc_publiczna_oraz_wskazania_organu_lub_osob_uprawnionych_do_udzielania_tych_ulg_0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18472/UCHWALA_NR_XII_2F193_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_szczegolowych_zasad_2C_sposobu_i_trybu_udzielania_ulg_w_splacie_naleznosci_pienieznych_majacych_charakter_cywilnoprawny_2C_przypadajacych_Wojewodztwu_Lubuskiemu_lub_jego_jednostkom_podleglym_2C_warunkow_dopuszczalnosci_pomocy_publicznej_w_przypadkach_2C_w_ktorych_ulga_stanowic_bedzie_pomoc_publiczna_oraz_wskazania_organu_lub_osob_uprawnionych_do_udzielania_tych_ulg_0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18472/UCHWALA_NR_XII_2F193_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_szczegolowych_zasad_2C_sposobu_i_trybu_udzielania_ulg_w_splacie_naleznosci_pienieznych_majacych_charakter_cywilnoprawny_2C_przypadajacych_Wojewodztwu_Lubuskiemu_lub_jego_jednostkom_podleglym_2C_warunkow_dopuszczalnosci_pomocy_publicznej_w_przypadkach_2C_w_ktorych_ulga_stanowic_bedzie_pomoc_publiczna_oraz_wskazania_organu_lub_osob_uprawnionych_do_udzielania_tych_ulg_0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18472/UCHWALA_NR_XII_2F193_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_szczegolowych_zasad_2C_sposobu_i_trybu_udzielania_ulg_w_splacie_naleznosci_pienieznych_majacych_charakter_cywilnoprawny_2C_przypadajacych_Wojewodztwu_Lubuskiemu_lub_jego_jednostkom_podleglym_2C_warunkow_dopuszczalnosci_pomocy_publicznej_w_przypadkach_2C_w_ktorych_ulga_stanowic_bedzie_pomoc_publiczna_oraz_wskazania_organu_lub_osob_uprawnionych_do_udzielania_tych_ulg_0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18472/UCHWALA_NR_XII_2F193_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_szczegolowych_zasad_2C_sposobu_i_trybu_udzielania_ulg_w_splacie_naleznosci_pienieznych_majacych_charakter_cywilnoprawny_2C_przypadajacych_Wojewodztwu_Lubuskiemu_lub_jego_jednostkom_podleglym_2C_warunkow_dopuszczalnosci_pomocy_publicznej_w_przypadkach_2C_w_ktorych_ulga_stanowic_bedzie_pomoc_publiczna_oraz_wskazania_organu_lub_osob_uprawnionych_do_udzielania_tych_ulg_0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18472/UCHWALA_NR_XII_2F193_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_szczegolowych_zasad_2C_sposobu_i_trybu_udzielania_ulg_w_splacie_naleznosci_pienieznych_majacych_charakter_cywilnoprawny_2C_przypadajacych_Wojewodztwu_Lubuskiemu_lub_jego_jednostkom_podleglym_2C_warunkow_dopuszczalnosci_pomocy_publicznej_w_przypadkach_2C_w_ktorych_ulga_stanowic_bedzie_pomoc_publiczna_oraz_wskazania_organu_lub_osob_uprawnionych_do_udzielania_tych_ulg_0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18472/UCHWALA_NR_XII_2F193_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_szczegolowych_zasad_2C_sposobu_i_trybu_udzielania_ulg_w_splacie_naleznosci_pienieznych_majacych_charakter_cywilnoprawny_2C_przypadajacych_Wojewodztwu_Lubuskiemu_lub_jego_jednostkom_podleglym_2C_warunkow_dopuszczalnosci_pomocy_publicznej_w_przypadkach_2C_w_ktorych_ulga_stanowic_bedzie_pomoc_publiczna_oraz_wskazania_organu_lub_osob_uprawnionych_do_udzielania_tych_ulg_0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18472/UCHWALA_NR_XII_2F193_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_szczegolowych_zasad_2C_sposobu_i_trybu_udzielania_ulg_w_splacie_naleznosci_pienieznych_majacych_charakter_cywilnoprawny_2C_przypadajacych_Wojewodztwu_Lubuskiemu_lub_jego_jednostkom_podleglym_2C_warunkow_dopuszczalnosci_pomocy_publicznej_w_przypadkach_2C_w_ktorych_ulga_stanowic_bedzie_pomoc_publiczna_oraz_wskazania_organu_lub_osob_uprawnionych_do_udzielania_tych_ulg_0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18472/UCHWALA_NR_XII_2F193_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_szczegolowych_zasad_2C_sposobu_i_trybu_udzielania_ulg_w_splacie_naleznosci_pienieznych_majacych_charakter_cywilnoprawny_2C_przypadajacych_Wojewodztwu_Lubuskiemu_lub_jego_jednostkom_podleglym_2C_warunkow_dopuszczalnosci_pomocy_publicznej_w_przypadkach_2C_w_ktorych_ulga_stanowic_bedzie_pomoc_publiczna_oraz_wskazania_organu_lub_osob_uprawnionych_do_udzielania_tych_ulg_0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18472/UCHWALA_NR_XII_2F193_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_18_listopada_2019_r__zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_szczegolowych_zasad_2C_sposobu_i_trybu_udzielania_ulg_w_splacie_naleznosci_pienieznych_majacych_charakter_cywilnoprawny_2C_przypadajacych_Wojewodztwu_Lubuskiemu_lub_jego_jednostkom_podleglym_2C_warunkow_dopuszczalnosci_pomocy_publicznej_w_przypadkach_2C_w_ktorych_ulga_stanowic_bedzie_pomoc_publiczna_oraz_wskazania_organu_lub_osob_uprawnionych_do_udzielania_tych_ulg_0D_0A/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18386/UCHWALA_NR_XI_2F180_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_rozpatrzenia_petycji_wniesionej_przez_CASUS_NOSTER_Kancelarie_Radcy_Prawnego_Konrada_Cezarego_Lakomego_w_sprawie_wprowadzenia_Polityki_Zarzadzania_Konfliktem_Interesow/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18386/UCHWALA_NR_XI_2F180_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_rozpatrzenia_petycji_wniesionej_przez_CASUS_NOSTER_Kancelarie_Radcy_Prawnego_Konrada_Cezarego_Lakomego_w_sprawie_wprowadzenia_Polityki_Zarzadzania_Konfliktem_Interesow/
https://bip.lubuskie.pl/akty/20/18386/UCHWALA_NR_XI_2F180_2F19_SEJMIKU_WOJEWODZTWA_LUBUSKIEGO_z_dnia_14_pazdziernika_2019_r__w_sprawie_rozpatrzenia_petycji_wniesionej_przez_CASUS_NOSTER_Kancelarie_Radcy_Prawnego_Konrada_Cezarego_Lakomego_w_sprawie_wprowadzenia_Polityki_Zarzadzania_Konfliktem_Interesow/
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określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy 
maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz 

rejonizacji tych upraw w roku 2019  

Gminy oraz podmioty gospodarcze posiadające zezwolenie Marszałka Województwa 
Lubuskiego zostały poinformowane o podjęciu uchwały. 

115.  UCHWAŁA NR III/40/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie złożenia 

skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Gorzowie Wielkopolskim na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Lubuskiego z dnia 17 stycznia 2019 r. znak 

NK-1.4131.8.2019.ABej  

Zrealizowana: 
Skarga została złożona. 

116.  UCHWAŁA NR III/36/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

Zrealizowana: 
Zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 56.000.000 zł. 

117.  Uchwała  Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie 
przyjęcia programu „Mała Retencja Wodna” 

W trakcie realizacji: 
Uchwała jest realizowana. Corocznie jest sporządzanie sprawozdanie z realizacji programu 
za dany rok i przedstawiane na Sejmik Województwa Lubuskiego. Realizacja „Programu” 
ma na celu przeciwdziałanie powstającemu deficytowi wodnemu, poprzez odbudowę 
i zwiększenie zasobów wodnych, przede wszystkim dla celów ochrony przeciwpowodziowej, 
rolniczych, ochrony gleb torfowych, zachowania równowagi ekologicznej biotopów 
i przeciwpożarowej. Obiekty małej retencji mogą być realizowane przez różne jednostki 
państwowe, samorządowe i prywatne, a w interesie ogólnospołecznym leży wspieranie 
działań w tym zakresie. Przyjęto sprawozdanie przez Sejmik Województwa Lubuskiego na 
Sesji w dniu 18.11.2019 r. 

118.  UCHWAŁA NR VIII/115/19 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa 
Lubuskiego za 2018 rok oraz sprawozdania rocznego z 

wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2018 rok 

Zrealizowana: 
Sejmik Województwa Lubuskiego zatwierdził sprawozdanie finansowe Województwa 
Lubuskiego za 2018 rok oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa 
Lubuskiego za 2018 rok. 
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