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I. Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad (PSRB) 
 

Program Strategicznego Rozwoju Bieszczad (PSRB), w świetle art. 15 Ustawy 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84. poz. 712 z późn. zm.) 
stanowi dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym opracowany w celu 
efektywnej realizacji średniookresowej strategii rozwoju regionu tj. Strategii rozwoju 
województwa - Podkarpackie 2020, zwłaszcza w odniesieniu do obszaru, któremu 
jest dedykowany, ze szczególnym uwzględnieniem jego specyficznych 
uwarunkowań. Program, uszczegóławia zapisy zaktualizowanej Strategii rozwoju 
województwa  w zakresie zapewniającym jak najlepsze wykorzystanie zasobów 
endogenicznych zlokalizowanych w granicach gmin tworzących Związek 
Bieszczadzkich Gmin Pogranicza (ZBGP),  a tym samym stwarza warunki znacznie 
większej aktywizacji społecznej i gospodarczej zdiagnozowanych obszarów 
problemowych, przy uwzględnieniu specyficznych uwarunkowań rozwojowych tej 
części Podkarpacia oraz systemu wdrażania dostosowanego do możliwości 
samorządu lokalnego tego obszaru. 

Poprzez zapewnienie spójności PSRB z systemem krajowego i regionalnego 
programowania i realizacji polityki rozwoju, jego realizacja odbywać się będzie przy 
wykorzystaniu instrumentów przewidzianych m.in. w Krajowych Programach 
Operacyjnych, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, a także Kontrakcie Terytorialnym. 

Program ma przyczynić się przede wszystkim do wzmocnienia 
konkurencyjności tego obszaru, a tym samym podniesienia poziomu i jakości życia 
mieszkańców ZBGP. 
 

1. 
 

Inicjatywa i prace nad Programem  

Z inicjatywą przygotowania programu wystąpił w 2012 r. Zarząd Województwa 
Podkarpackiego w porozumieniu ze Związkiem Bieszczadzkich Gmin Pogranicza. 
Bardzo aktywnie ideę przygotowania tego programu wspierali również radni Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. W dniu 12 czerwca 2012r., Zarząd Województwa 
powołał Zespół ds. promocji i rozwoju Bieszczad, a kolejną Uchwałą z dnia 19 lutego 
2013 r. zdecydował  o przystąpieniu wraz z 12 JST zrzeszonymi w ZBGP do 
przygotowania Programu strategicznego obejmującego tę część regionu.  

W wyniku konkursu ofert opracowanie Programu powierzono  prof. Pawłowi 
Churskiemu z Zakładu Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-
Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Prace nad Programem rozpoczęły się w kwietniu 2013 r. i przebiegały z 
aktywnym udziałem wszystkich JST, które  przygotowały niezbędne materiały 
pomocnicze i uczestniczyły w spotkaniach roboczych z ekspertem przygotowującym 
Program. Całość prac koordynował Departament Strategii i Planowania 
Przestrzennego, a następnie po reorganizacji struktury Urzędu, Departament 
Rozwoju Regionalnego. W pracach uczestniczyli również, w obszarze swoich 
kompetencji, przedstawiciele innych departamentów Urzędu Marszałkowskiego. 
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2. 
Projekt Programu zakłada, iż w roku 2020 Bieszczady będą obszarem 

zrównoważonego rozwoju, który poprzez zwiększenie i zróżnicowanie usług 
turystycznych będzie w pełni korzystał ze swoich zasobów endogenicznych 
tworzonych przez walory środowiska przyrodniczego, a dzięki poprawie dostępności 
przestrzennej oraz wzrostowi jakości kapitału ludzkiego podniesie swoją atrakcyjność 
jako miejsca lokalizacji inwestycji oraz zamieszkania.  

Wizja i cel główny Programu strategicznego rozwoju Bieszczad: 

Celem głównym PSRB, który uszczegóławia ogólną wizję rozwoju Bieszczad, jest 
wzrost poziomu i warunków życia mieszkańców ZBGP poprzez poprawę dostępu do 
miejsc pracy i usług przy efektywnym wykorzystaniu zasobów endogenicznych i 
wzmocnieniu funkcjonalnych powiązań zewnętrznych.  
 

 Układ priorytetów i działań PSRB obejmuje:  
 
1. Priorytet TURYSTYKA i REKREACJA  

1.1. Działanie – Koordynacja rozwoju oraz poprawa funkcjonowania 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  
1.2. Działanie – Rozwój i zróżnicowanie oferty usług i produktów turystycznych, 
w tym z wykorzystaniem współpracy trans granicznej  
1.3. Działanie – Ochrona i promocja obiektów dziedzictwa kulturowego  
1.4. Działanie – Rozwój partnerstwa na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego 
oraz jego promocji, zwłaszcza turystyki pobytowej  

2. Priorytet PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ  
2.1. Działanie – Rozwój klastrów wzmacniających bazę ekonomiczną miast 
tworzących potencjalny obszar wzrostu  
2.2. Działanie – Rozwój inicjatyw klastrowych służących poszerzeniu 
działalności gospodarczej na obszarach wiejskich  
2.3. Działanie – Rozwój spółdzielczości, rzemiosła i grup producenckich 
prowadzący w szczególności do wzrostu towarowości rolnictwa oraz 
przetwórstwa rolno-spożywczego opartych na certyfikowanych produktach 
lokalnych  
2.4. Działanie – Rozwój instytucji otoczenia biznesu 

3. Priorytet KAPITAŁ LUDZKI i SPOŁECZNY  
3.1. Działanie – Wzrost jakości kapitału ludzkiego poprzez zwiększenie opieki i 
zróżnicowanie oferty edukacyjnej dostosowanej do zmieniających się warunków 
na lokalnym rynku pracy  
3.2. Działanie – Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem się 
przez całe życie  
3.3. Działanie – Partnerstwo społeczne i aktywność obywatelska  
3.4. Działanie – Włączenie społeczne  

4. Priorytet INFRASTRUKTURA SŁUŻĄCA POPRAWIE DOSTĘPNOŚCI i 
OCHRONIE ŚRODOWISKA  

4.1. Działanie – Poprawa dostępności przestrzennej i cyfrowej  
4.2. Działanie –Wykorzystanie transgranicznej infrastruktury komunikacyjnej w 
ruchu lokalnym i turystycznym  
4.3. Działanie – Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych  
4.4. Działanie – Poprawa gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. 
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 Przedsięwzięcia priorytetowe o kluczowym znaczeniu 
 
Wśród typów projektów służących realizacji wyróżnionych priorytetów i działań trzy, 
ze względu na zdiagnozowany stan i wyzwania rozwojowe Bieszczad, uznane 
zostały za Przedsięwzięcia priorytetowe o kluczowym znaczeniu dla rozwoju 
województwa podkarpackiego. Są nimi: 
• Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej Bieszczad: 
 - Modernizacja infrastruktury drogowej Bieszczad zapewniająca poprawę 
dostępności Bieszczad w układzie zewnętrznym (regionalnym, krajowym) oraz 
wewnętrznym (dostępność głównych miast oraz dostępność miejsc o szczególnej 
atrakcyjności turystycznej), 
-  Budowa i modernizacja infrastruktury kolejowej Bieszczad wraz z restytucją 
połączeń kolejowych w ruchu regionalnym i krajowym (w tym połączenia  
z Przemyślem przez terytorium Ukrainy, połączenia ze Słowacją),  
• Czyste Bieszczady – Bieszczadzki System Gospodarki Wodno–
Ściekowej i Składowania Odpadów – projekt budowy i modernizacji instalacji 
wodnokanalizacyjnych i składowania odpadów na rzecz ochrony walorów 
środowiskowych i krajobrazowych Bieszczad,  
• Bieszczadzki System Gospodarki Przestrzennej – projekt opracowania  
i zintegrowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
z planami ochrony oraz planami zadań ochronnych przy pełnym pokryciu powierzchni 
ZBGP planami miejscowymi. 
 
3. 

 
System realizacji Programu 

System wdrażania PSRB opiera się na założeniach przyjętych w Strategii 
Podkarpackie 2020, zgodnie z którymi polityka rozwoju województwa powinna być 
realizowana w oparciu o zasady wielostronnej koordynacji oraz wielopodmiotowego i 
wielopoziomowego zarządzania. 

Za koordynację realizacji PSRB z innymi działaniami podejmowanymi w ramach 
polityki rozwoju województwa podkarpackiego odpowiada Zarząd Województwa, 
który wykonuje te zadania w ramach nadzoru nad realizacją Strategii Podkarpackie 
2020. 

Układ podmiotów zaangażowanych w realizację PSRB obejmuje cztery 
zasadnicze sektory:  
• sektor publiczny,  
• sektor prywatny,  
• sektor społeczny,  
• sektor badań i rozwoju.  

 
System instytucjonalny Programu tworzą:  
• Zespół Zarządzający,  
• Rada Programowa.  

 
Zespół Zarządzający – jest organem wykonawczo-koordynacyjnym. Zespół składa 
się z dziesięciu osób, w tym Kierownika Programu oraz dziewięciu członków. Do jego 
zadań należy koordynacja wdrażania PSRB obejmująca m.in.: 
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• opracowywanie informacji dotyczących bieżącej realizacji PSRB,  
• przygotowanie projektu Planu Rocznego dla PSRB, spójnego z Wojewódzkim 

Planem Inwestycyjnym,  
• zarządzanie realizacją Planu Rocznego dla PSRB  
• opracowanie sprawozdania z wykonania Planu Rocznego dla PSRB,  

wykonywanie innych zadań określonych przez Radę Programową. 
 
Rada Programowa – jest organem decyzyjno-kontrolnym powoływanym przez 
Zarząd Województwa. Jej funkcjonowanie bezpośrednio odwołuje się do zasady 
partnerstwa oraz idei wielopoziomowego i wielopodmiotowego zarządzania – 
multilevel governance. Rada Programowa przyjmuje Plany Roczne dla PSRB 
przygotowywane przez Zespół Zarządzający oraz sprawozdania z ich realizacji. Na 
każdym posiedzeniu zapoznaje się z informacją dotyczącą bieżącej realizacji PSRB, 
którą przedstawia Kierownik Programu. Opiniuje, dla potrzeb Zarządu Województwa, 
projekty zmian w PSRB. Pełni również funkcje informacyjne, zapewniające 
transparentność procesu realizacji Programu. Działalność Rady Programowej jest 
nadzorowana przez Zarząd Województwa, który powołuje jej członków. Rada składa 
się z trzydziestu osób. 

 
4. 

 
Obecny status dokumentu i etapy dalszych prac nad Programem  

Prezentowany aktualnie projekt PSRB obejmujący część diagnostyczną oraz 
programową został w dniu 16 września br. przyjęty w przez Komisję złożoną 
z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Związku Bieszczadzkich Gmin 
Pogranicza. Stanowi on podstawę merytoryczną do dalszego procedowania w 
oparciu o zapisy Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz.U. z  2009 nr 84. poz. 712 z późn. zm.). 
 Aby zatem omawiany Program miał charakter programu strategicznego o 
charakterze regionalnym, należy traktować go jako program rozwoju o którym mowa 
w art. 15 ust. 1  ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Oznacza to 
konieczność zastosowania procedury określonej w art. 19 ust 3 wskazywanej ustawy, 
zgodnie z którym, opracowany program rozwoju jest przyjmowany przez właściwy 
zarząd województwa w drodze uchwały.  

Ostateczna wersja Programu powinna uwzględniać stanowiska różnych 
partnerów społecznych, gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego, 
zgłoszonych w trakcie procedury konsultacji społecznych zgodnie z zapisami art. 19 
a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

Wobec powyższego, na podstawie art. 53 w związku z art. 58 pkt 2 Ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227), po uzyskaniu opinii 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Podkarpackiego Regionalnego 
Inspektora Sanitarnego,  Departament Rozwoju Regionalnego zwrócił się z prośbą 
do Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie o opracowanie 
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prognozy oddziaływania projektu Programu na środowisko. Prognozowany czas 
przygotowania tego dokumentu, to koniec I/początek II kwartału br.  

Po przyjęciu przez Zarząd Województwa Podkarpackiego zarówno projektu 
Programu jak również Prognozy oddziaływania na środowisko rozpoczęty zostanie w 
II kwartale br. proces konsultacji społecznych realizowany także w formie spotkań 
bezpośrednich.  

Końcowa wersja Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, 
uwzględniająca zasadne uwagi i uzupełnienia zgłoszone w toku konsultacji 
społecznych zostaną przyjęte w formie uchwały Zarządu Województwa, jako 
dokumenty programowe rozwoju regionu w rozumieniu art. 15 Ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 nr 84. poz. 
712 z późn. zm). Planuje się, iż przyjęcie ostatecznej wersji dokumentów przez 
Zarząd Województwa nastąpi na przełomie II i III kwartału br. 
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II. Program Strategiczny „Błękitny San” (PSBS) 
Program Strategiczny Błękitny San (PSBS), podobnie jak Program 

Strategiczny Rozwoju Bieszczad (PSRB) realizuje główne kierunki rozwoju 
zaktualizowanej Strategii województwa - Podkarpackie 2020, uszczegóławiając jej 
zapisy w zakresie zapewniającym jak najlepsze wykorzystanie zasobów 
endogenicznych gmin położonych wzdłuż biegu rzeki San.  

PSBS, w świetle art. 15 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. 
U. 2009 nr 84. poz. 712 z późn. zm.) stanowi dokument o charakterze operacyjno-
wdrożeniowym opracowanym w celu wdrażania średniookresowej strategii rozwoju  
województwa, zwłaszcza w odniesieniu do obszaru, któremu jest dedykowany,  
uwzględniając jego specyficzne uwarunkowania.   

Zakres przestrzenny PSBS obejmuje obszar 48 jednostek samorządu 
terytorialnego, położonych wzdłuż biegu rzeki San od południowo-wschodniego 
krańca województwa podkarpackiego po jego północno-zachodnie granice. 

Program ma przyczynić się przede wszystkim do podniesienia poziomu życia 
mieszkańców gmin położonych wzdłuż biegu rzeki San. Przedmiotem Programu jest 
obszar tych gmin wraz z ich zasobami endogennymi oraz powiązaniami 
egzogenicznymi, aktualnie występującymi i potencjalnymi, których właściwe 
wykorzystanie w procesie rozwoju może przyczynić się do poprawy poziomu 
konkurencyjności tego obszaru, a w konsekwencji zapewnić mu trwały wzrost i 
rozwój gospodarczy prowadzący do poprawy życia mieszkańców.  

Poprzez zapewnienie spójności PSBS z systemem krajowego i regionalnego 
programowania i realizacji polityki rozwoju, jego realizacja odbywać się będzie przy 
wykorzystaniu instrumentów przewidzianych m.in. w Krajowych Programach 
Operacyjnych, Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 jak również w Kontrakcie Terytorialnym. 

 
 
1. 

Idea przygotowania Programu rozwojowego „Błękitny San” nawiązuje do 
programu o tej samej nazwie, który został przygotowany w 2003 roku przez Związek 
Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, jednak z różnych przyczyn nie został 
zrealizowany. W 2012 roku grupa 32 gmin położonych nad rzeką San, przy wsparciu 
Zarządu Województwa, postanowiła podjąć działania, których efektem byłaby 
poprawa stanu wód rzeki i rozwój terenów nadbrzeżnych. W marcu 2013 roku do 
przedsięwzięcia przystąpiły kolejne 16 JST z terenu województwa, co pozwoliło na 
objęcie inicjatywą całego biegu rzeki.  

Inicjatywa i prace nad Programem  

W dniu 9 kwietnia 2013 r., Zarząd Województwa przyjął uchwałę 
o przystąpieniu wraz z 48 JST z terenu regionu do opracowania Programu 
strategicznego „Błękitny San”. W wyniku konkursu ofert opracowanie Programu 
zostało powierzone zespołowi ekspertów w składzie: prof. Andrzej Miszczuk z 
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Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz prof. Paweł Churski z Zakładu Analizy Regionalnej Instytutu 
Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Dużą aktywnością merytoryczną w trakcie prac nad Programem wykazały się 
JST funkcjonujące na obszarze wsparcia Programu. Całość prac koordynował 
Departament Strategii i Planowania Przestrzennego, a następnie, po reorganizacji 
struktury Urzędu, Departament Rozwoju Regionalnego. Podobnie jak w przypadku 
Programu dla Bieszczad, w pracach uczestniczyli również, w obszarze swoich 
kompetencji, przedstawiciele innych departamentów Urzędu Marszałkowskiego. 

 
2. Wizja i cel główny Programu Strategicznego „Błękitny San”

Celem głównym PSBS jest wzrost poziomu i warunków życia mieszkańców gmin 
obszaru poprzez poprawę dostępu do miejsc pracy i usług przy efektywnym 
wykorzystaniu zróżnicowanych zasobów endogenicznych tego terenu, skutkujący 
poprawą spójności wewnętrznej i wzmocnieniu funkcjonalnych powiązań 
zewnętrznych. Zasadniczym efektem zakładanych w programie celów będzie  
zmniejszenie poziomu zróżnicowań rozwoju społeczno-gospodarczego  Podkarpacia  
w układzie wewnątrzregionalnym, wzdłuż biegu rzeki San.  

  

 Układ priorytetów i działań PSBS obejmuje: 

1. Priorytet INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
1.1. Działanie – Przygotowanie i promocja terenów inwestycyjnych 
1.2. Działanie – Wzmocnienie bazy ekonomicznej oraz poziomu i  
warunków życia ludności ośrodków subregionalnych i lokalnych wraz z ich  
powiązaniami funkcjonalnymi z otoczeniem 
1.3.  Działanie – Wzmacnianie powiązań systemu edukacji i nauki 
z gospodarką poprzez wykorzystanie inicjatyw klastrowych  
1.4.  Działanie – Poprawa poziomu produktywności rolnictwa i rzemiosła 

2. Priorytet TURYSTYKA 
2.1. Działanie – Rozwój i dywersyfikacja produktów turystycznych wraz ze 
zintegrowaną promocją 
2.2.  Działanie – Tworzenie wyspecjalizowanych klastrów turystycznych 
2.3.  Działanie – Skoordynowany rozwój zagospodarowania oraz poprawa  
funkcjonowania infrastruktury turystycznej 
2.4. Działanie – Rewitalizacja, ochrona oraz promocja obiektów 
dziedzictwa kulturowego 

3. Priorytet KAPITAŁ LUDZKI I SPOŁECZNY 
3.1.  Działanie – Zróżnicowanie oferty edukacyjnej na wszystkich 
poziomach  kształcenia 
3.2. Działanie – Kształtowanie i promocja postaw związanych z uczeniem 
się przez całe życie 
3.3. Działanie – Poprawa dostępności i jakości usług społecznych 



9 

 

3.4.  Działanie – Rozwój społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałanie  
wykluczeniu cyfrowemu 

4. Priorytet ŚRODOWISKO I ENERGETYKA 
4.1. Działanie – Utrzymanie walorów środowiskowych i krajobrazowych 
4.2.  Działanie – Zapobieganie, przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków 
osuwisk 
4.3. Działanie – Zapobieganie, przeciwdziałanie i minimalizowanie skutków 
zagrożeń wywołanych przez człowieka 
4.4.  Działanie – Rozwój odnawialnych źródeł energii 

 

 Przedsięwzięcia priorytetowe o kluczowym znaczeniu  

 Ochrona środowiska zlewni rzeki San poprzez kompleksową gospodarkę 
wodno-ściekową oraz system składowania odpadów – projekt dotyczy poprawy 
stanu środowiska przyrodniczego w zlewni rzeki San oraz rozwiązania w sposób 
skoordynowany problemu gospodarki wodno- ściekowej i składowania odpadów na 
tym terenie. Przedmiotowy projekt jest komplementarny na obszarze 12 gmin 
Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w stosunku do projektu: Czyste 
Bieszczady-Bieszczadzki System Gospodarki Wodno-Ściekowej  
i Składowania Odpadów-Przedsięwzięcia Priorytetowego o Kluczowym Znaczeniu 
dla Rozwoju Województwa Podkarpackiego zgłoszonego w ramach PSRB. 

 Zagospodarowanie brzegów rzeki San z uwzględnieniem infrastruktury 
ochrony przeciwpowodziowej – projekt dotyczy zabezpieczenia obszaru gmin 
Błękitnego Sanu przed zagrożeniem powodziowym, a jednocześnie wykorzystania 
biegu rzeki San dla rozwoju przedsiębiorczości  poprzez wielofunkcyjne 
zagospodarowanie jego brzegów i obszarów nadbrzeżnych. 

 Modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej przy wykorzystaniu 
inwestycji łączących sieć TEN-T, poprawiających dostępność stolicy 
województwa oraz obniżających poziom zanieczyszczeń generowanych przez 
indywidualny transport samochodowy w ruchu regionalnym i lokalnym – 
projekt dotyczy poprawy poziomu spójności terytorialnej, która stworzy warunki dla 
wzrostu spójności ekonomicznej i społecznej, zarówno w układzie wewnętrznym, jak 
i zewnętrznym obszaru gmin Błękitnego Sanu. Przedmiotowy projekt jest 
komplementarny na obszarze 12 gmin Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza 
w stosunku do projektu: Budowy i modernizacji infrastruktury drogowej i kolejowej 
Bieszczad - Przedsięwzięcia Priorytetowego o Kluczowym Znaczeniu dla Rozwoju 
Województwa Podkarpackiego zgłoszonego w ramach PSRB. 
 
3. 
 

System realizacji Programu 

System wdrażania PSBS zbudowany jest w oparciu o zasady wielostronnej 
koordynacji oraz wielopodmiotowego i wielopoziomowego zarządzania. 

Za koordynację realizacji PSBS z innymi działaniami podejmowanymi w 
ramach polityki rozwoju województwa podkarpackiego odpowiada Zarząd 
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Województwa, który wykonuje te zadania w ramach nadzoru nad realizacją Strategii 
rozwoju regionu.  
Na system instytucjonalny Programu składają się: 
• Zespół Zarządzający, 
• Rada Programowa. 

 
Zespół Zarządzający – jest organem wykonawczo-koordynacyjnym. Zespół 

składa się z dziesięciu osób, w tym Kierownika Programu oraz dziewięciu członków. 
Kierownikiem Programu jest osoba wskazana przez Zarząd Województwa. Do jego 
zadań należy m.in.: 
• opracowywanie informacji dotyczących bieżącej realizacji PSBS, 
• przygotowanie projektu Planu Rocznego dla PSBS, spójnego z Wojewódzkim 

Planem Inwestycyjnym, 
• zarządzanie realizacją Planu Rocznego dla PSBS 
• opracowanie sprawozdania z wykonania Planu Rocznego dla PSBS, 
• wykonywanie innych zadań określonych przez Radę Programową. 

 
Rada Programowa – jest organem decyzyjno-kontrolnym powoływanym przez 
Zarząd Województwa. Jej funkcjonowanie bezpośrednio odwołuje się do zasady 
partnerstwa oraz idei wielopoziomowego i wielopodmiotowego zarządzania (multi-
level-governance). Rada Programowa przyjmuje Plany Roczne dla PSBS 
przygotowywane przez Zespół Zarządzający oraz sprawozdania z ich realizacji. Na 
każdym posiedzeniu zapoznaje się z informacją dotyczącą bieżącej realizacji PSBS, 
którą przedstawia Kierownik Programu. Opiniuje, dla potrzeb Zarządu Województwa, 
projekty zmian w PSBS. Pełni również funkcje informacyjne, zapewniające 
transparentność procesu realizacji Programu. Działalność Rady Programowej jest 
nadzorowana przez Zarząd Województwa, który powołuje jej członków. Rada składa 
się z sześćdziesięciu pięciu osób. 
 
 
4. 

Obecny projekt PSBS obejmujący część diagnostyczną oraz programową, 
został w dniu 6 grudnia 2013 roku przyjęty przez Komisję złożoną z przedstawicieli 
Urzędu Marszałkowskiego oraz reprezentantów 48 JST objętych Programem i 
stanowi podstawę merytoryczną do dalszego procedowania w oparciu o zapisy 
Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z  
2009 nr 84. poz. 712 z późn. zm.). 

Aktualny stan prac nad Programem i jego ustalenia 

Wobec powyższego, podobnie jak w przypadku Programu dla Bieszczad, 
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie jest obecnie w trakcie 
opracowywania Prognozy oddziaływania projektu Programu na środowisko, co 
zakończy się na przełomie I i II kwartału br.  
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Po opracowaniu Prognozy oddziaływania projektu Programu na środowisko, 
oba dokumenty będą przedmiotem obrad Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
Po przyjęciu projektu Programu oraz Prognozy oddziaływania na środowisko, co 
przewiduje się w początkowym okresie II kwartału br., rozpocznie się proces 
konsultacji społecznych.  

Końcowa wersja Programu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, 
uwzględniające zasadne uwagi i uzupełnienia zgłoszone w toku konsultacji 
społecznych zostaną przyjęte w formie uchwały przez Zarząd Województwa, jako 
dokumenty programowe rozwoju regionu w rozumieniu art. 15 Ustawy z dnia 6 
grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Planuje się iż przyjęcie 
dokumentów przez Zarząd Województwa nastąpi na przełomie II i III kwartału br. 

 

 
 
 
Opracowano: 
Departament Rozwoju Regionalnego 
Oddział programowania strategicznego 
 
 
 
 


