
 LVII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29 września 2014 
roku, (poniedziałek) o godzinie 1000 w sali  audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego  przy al. Łukasza Cieplińskiego 4  w Rzeszowie.    
 
Porządek obrad przewiduje: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołów LIII, LIV,LV sesji. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/687/09 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania 
Statutu Zespołowi Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/686/09 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania 
Statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych w Przemyślu. 

5. Podjęcie uchwały w spawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cieszanów oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Cieszanów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Krasne oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Krasne. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Załuże oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Załuże. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasienica 
Rosielna oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jasienica Rosielna. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łąka oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Łąka. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/667/09 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie przystąpienia 
Województwa Podkarpackiego do realizacji Szwajcarsko – Polskiego Programu 
Współpracy zmienionej Uchwałą Nr L/956/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. i Uchwałą Nr XVII/298/2012 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2010 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii 
Uzależnień w Rzeszowie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2014 r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. 

14. Informacja na temat stanu przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz innych dokumentów 
programowych stanowiących jego uszczegółowienie. 

15. Informacja o stanie realizacji projektu Budowa Centrum Wystawienniczo-
Kongresowego Województwa Podkarpackiego. 

16. Informacja na temat projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” – aktualny 
stan realizacji projektu. 

17. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od                     
13 sierpnia 2014 r. do 9 września 2014 r. 



18. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na LIV sesji w dniu 29 sierpnia 2014 r. 

19. Interpelacje i zapytania radnych. 
20. Wnioski i oświadczenia radnych. 
21. Zamknięcie sesji. 

 
   
 
 
 



- projekt -                      
 

UCHWAŁA NR …… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia ……………………………… r. 

 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/687/09 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi 
Karpackich Parków Krajobrazowych  w Krośnie. 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa, (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 596 z późn. zm.), art.16 ust 5 ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 
z późn. zm.) w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 885 z późn. zm.) 
 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
W Załączniku do uchwały Nr XXXVII/687/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Karpackich Parków 
Krajobrazowych  w Krośnie, zmienionej uchwałą Nr XXIV/446/12  Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r. oraz uchwałą Nr XLII/841/14 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2014r.  
wprowadza się następujące zmiany:  
 
W § 3 po pkt 4) dodaje się pkt 5)  w brzmieniu: 
 
„5) Park Krajobrazowy Pasma Brzanki” 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

  



UZASADNIENIE 
 
 

Park Krajobrazowy Pasma Brzanki utworzony został Rozporządzeniem 

Nr 12/95 Wojewody Tarnowskiego z dnia 16 listopada 1995r. w sprawie utworzenia 

Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki (Dz.Urz.Woj.Tarn.Nr13,poz.136). 

Rozporządzeniami z roku 2006 i 2005 Wojewoda Małopolski i Wojewoda 

Podkarpacki określili przebieg granic Parku na terenie każdego z województw, 

szczególne cele ochrony oraz obowiązujące zakazy. Rozporządzenie Wojewody 

Podkarpackiego z 18 lipca 2006r. powierzało jego wykonanie Dyrektorowi Zespołu 

Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie, który sprawował nadzór nad pozostałą 

większą częścią parku położoną na terenie województwa małopolskiego.  W dniu 

23 czerwca 2014r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę 

Nr XLVII/995/14 w sprawie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki powierzając jej 

wykonanie Zarządowi Województwa Podkarpackiego. Począwszy od stycznia 2013r. 

prowadzono rozmowy z Samorządem Województwa Małopolskiego oraz Zespołem 

Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego  mające na celu przekazać 

nadzór nad całym Parkiem (w tym również jego częścią podkarpacką) jednemu 

podmiotowi tj. Zespołowi Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. 

Samorząd Województwa Małopolskiego wyraził wstępną zgodę na przyjęcie nadzoru 

nad całym Parkiem. Może to jednak nastąpić dopiero po przyjęciu przez Sejmik 

Województwa Małopolskiego uchwały w sprawie Parku. Wprawdzie procedura 

przyjęcia uchwały już trwa występują jednak trudności z uzgodnieniem projektu przez 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w związku z czym trudno 

przewidzieć termin ukończenia procedury i przyjęcia stosownej uchwały.  

W związku z powyższym zachodzi konieczność powierzenia nadzoru nad 

podkarpacką częścią Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki Zespołowi Karpackich 

Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

 
 

 

 

 

 



- projekt -                      
 

UCHWAŁA NR …… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia ……………………………… r. 

 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/686/09 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi 
Parków Krajobrazowych  w Przemyślu. 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa, (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 596 z późn. zm.), art.16 ust 5 ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 
z późn. zm.) w związku z art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r.  poz. 885 z późn. zm.) 
 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
W Załączniku do uchwały Nr XXXVII/686/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 2 września 2009 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Parków 
Krajobrazowych  w Przemyślu, zmienionej uchwałą Nr XXIV/445/12 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r. oraz uchwałą Nr XLII/840/14 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2014r.  
wprowadza się następujące zmiany:  
 
W § 3 po pkt 4) dodaje się pkt 5)  w brzmieniu: 
 
„5) Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” i jego otulina” 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

  



UZASADNIENIE 
 
 

Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie” utworzony został Uchwałą Nr II/12/84 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu z dnia 3 października 1984r. w części 

dotyczącej dawnego województwa tarnobrzeskiego.  Rozporządzeniami z roku 2004 

i 2005 Wojewoda Lubelski i Wojewoda Podkarpacki określili przebieg granic Parku 

na terenie każdego z województw, szczególne cele ochrony oraz obowiązujące 

zakazy. Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z 2004r. powierzało jego 

wykonanie Dyrektorowi Zarządu Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” w Janowie 

Lubelskim.  Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 86/05 z 12 grudnia 

2005r. nie zawierało już tego zapisu, w związku z czym nie wskazywało żadnego 

podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie rozporządzenia. W dniu 

23 czerwca 2014r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę 

Nr XLVII/994/14 w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” powierzając jej 

wykonanie Zarządowi Województwa Podkarpackiego. Począwszy od stycznia 2013r. 

prowadzono rozmowy z Samorządem Województwa Lubelskiego oraz Zespołem 

Lubelskich Parków Krajobrazowych (nadzorującym większą część Parku, położoną 

na terenie województwa lubelskiego) mające na celu przekazać nadzór nad całym 

Parkiem (w tym również jego częścią podkarpacką) jednemu podmiotowi tj Zespołowi 

Lubelskich Parków Krajobrazowych Oddział terenowy w Janowie Lubelskim. Pismem 

z dnia 17 lipca 2014r. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego odrzucił propozycję 

przejęcia nadzoru nad całością Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność powierzenia nadzoru nad 

podkarpacką częścią Parku Zespołowi Parków Krajobrazowych w Przemyślu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła M. Radecka 

 

 



                               „projekt” 
 

Uchwała Nr          /             /14 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia………………2014 r. 

 
 

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cieszanów 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Cieszanów 

 
 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.),  
art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), art. 17 ustawy z dnia 
30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 850) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca  
2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 137 poz. 922), 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
Likwiduje się aglomerację Cieszanów wyznaczoną rozporządzeniem Nr 17/06 
Wojewody Podkarpackiego z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Cieszanów (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 15, poz. 227). 
 

§ 2 
Traci moc rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego o którym mowa w § 1. 
 

§ 3 
Wyznacza się, na terenie Gminy Cieszanów, aglomerację Cieszanów o równoważnej 
liczbie mieszkańców 7 965, zlokalizowaną na terenie miejscowości: Cieszanów, 
Chotylub, Dachnów, Folwarki, Kowalówka, Niemstów, Nowe Sioło, Nowy Lubliniec, 
Stary Lubliniec i Żuków z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Cieszanów. 

 

§ 4 
Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 3 oznaczone są na mapie 
stanowiącej załącznik do uchwały. 

 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 



 

U z a s a d n i e n i e 

 

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), sejmik województwa wyznacza w drodze 
uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po 
zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu, 
na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco 
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni 
ścieków komunalnych. 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 850) do spraw 
wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje 
się przepisy dotychczasowe. 

Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru  
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922). 

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – 
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) 
aglomerację wyznaczoną przed dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa 
może zlikwidować w drodze uchwały, z dniem likwidacji tej aglomeracji traci moc akt 
prawa miejscowego, którym ta aglomeracja została wyznaczona. 

Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki 
wyznaczył, na terenie Miasta i Gminy Cieszanów, rozporządzeniem nr 17/06 z dnia  
9 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Cieszanów (Dz. Urz. Woj. 
Podka. Nr 15, poz. 227), aglomerację Cieszanów, o równoważnej liczbie 
mieszkańców 9 021, zlokalizowaną na terenie miejscowości: Cieszanów, Nowy 
Lubliniec, Stary Lubliniec, Żuków, Kowalówka, Niemstów, Folwarki, Nowe Sioło  
i Chotylub z oczyszczalnią ścieków w Cieszanowie. 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XXXVII/755/13 z dnia  
23 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic 
aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000, przystąpił do 
wyznaczania aglomeracji Cieszanów. 

Burmistrz Cieszanowa przedstawił propozycję planu aglomeracji Cieszanów. 
Zmiana dotychczasowej aglomeracji wynika z konieczności uaktualnienia granic 
aglomeracji, równoważnej liczby mieszkańców oraz włączenia do aglomeracji 
miejscowości Dachnów. 

Zgodnie z przedstawioną propozycją planu nowej aglomeracji, aglomeracja 
Cieszanów z oczyszczalnią ścieków w Cieszanowie zlokalizowana będzie na 
obszarze Gminy Cieszanów, na terenie miejscowości: Cieszanów, Chotylub, 
Dachnów, Folwarki, Kowalówka, Niemstów, Nowe Sioło, Nowy Lubliniec, Stary 
Lubliniec i Żuków. 

Na obszarze aglomeracji istnieje 98,3 km sieci kanalizacyjnej z której korzysta 
7 029 mieszkańców. Ponadto na terenie planowanej aglomeracji znajduje się 437 
zarejestrowanych miejsc noclegowych. 

W ramach aglomeracji, na terenie Cieszanowa planuje się wykonać 4,9 km 
nowej sieci kanalizacyjnej, z której korzystać będzie 499 mieszkańców i 110  
turystów. Wskaźnik długości sieci dla planowanej kanalizacji w m. Cieszanów wynosi 
124 mk/1 km sieci. 
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Ponadto planuje się budowę kolektora przesyłowego z m. Dachnów o długości 

4,5 km. Miejscowość Dachnów zamieszkuje 1480 stałych mieszkańców, 
zarejestrowanych jest również 55 miejsc noclegowych. Dla projektowanego kolektora 
przesyłowego obliczono wskaźnik długości sieci jako: 1 535 : 4,5 = 341 mk/1 km 
sieci. 

W związku z powyższym warunek minimalnej wielkości wskaźnika długości,  
o którym mowa w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska, sieci należy uznać za 
spełniony. 

Na terenie Gminy Cieszanów powstają ścieki komunalne w ilości 607 m3/dobę,  
o parametrach: BZT5 – 320 mgO2/dm3, ChZT – 626 mgO2/dm3, zawiesina ogólna – 
245 mg/dm3. 
 Do sieci kanalizacyjnej nie są wprowadzane ścieki przemysłowe, nie planuje 
się również podłączania zakładów odprowadzających ścieki przemysłowe do 
kanalizacji.  

Całkowita RLM aglomeracji wyniesie 7 965 i będzie równe sumie 
mieszkańców i turystów aglomeracji. 

Uchwałą nr XLVIII/1020/14 z dnia 23 czerwca 2014 r., w sprawie 
zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Cieszanów, Sejmik Województwa 
Podkarpackiego pozytywnie zweryfikował propozycję planu aglomeracji Cieszanów 
przedłożoną przez Burmistrza Gminy Cieszanów, wystąpił do Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (Dyrektor RZGW) i Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji oraz do 
Gminy Cieszanów o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Cieszanów. 

Dyrektor RZGW w Krakowie postanowieniem z dnia 21 lipca 2014 r.,  
znak: ZG-424-74/14 pozytywnie uzgodnił propozycję planu aglomeracji Cieszanów. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia  
23 lipca 2014 r., znak: WSI.400.4.79.2014.IK poinformował o pozytywnym 
uzgodnieniu propozycji planu aglomeracji Cieszanów. 

Gmina Cieszanów w piśmie z dnia 14 lipca 2014 r., znak: 
GPiMK.7001.1.3.2014 poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu propozycji planu 
aglomeracji Cieszanów. 

W związku z powyższym zostały spełnione warunki ustawowe do wyznaczenia 
aglomeracji Cieszanów. 

Wejście w życie niniejszej uchwały przyczyni się do rozwiązania problemu 
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Cieszanów w sposób technicznie 
i ekonomicznie uzasadniony. 

Nie przewiduje się innych skutków prawnych i społeczno – gospodarczych, 
które byłyby związane z wejściem w życie niniejszej uchwały. 

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających m.in. z przepisów o samorządzie 
gminnym. 

Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, 
w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji 
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych. 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr     /2014 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia                        2014 r.                    
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Uchwała Nr          /             /14 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia………………2014 r. 

 
 

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Krasne 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Krasne 

 
 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.),  
art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), art. 17 ustawy z dnia 
30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 850) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca  
2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 137 poz. 922), 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
Likwiduje się aglomerację Krasne wyznaczoną rozporządzeniem Nr 155/06 
Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Krasne (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 154, poz. 2694). 
 

§ 2 
Traci moc rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego o którym mowa w § 1. 
 

§ 3 
Wyznacza się, na terenie Gminy Krasne i Gminy Łańcut, aglomerację Krasne 
o równoważnej liczbie mieszkańców 4 249, zlokalizowaną na terenie miejscowości: 
Krasne, Strażów, Malawa i Kraczkowa z oczyszczalnią ścieków w miejscowości 
Krasne. 

 

§ 4 
Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 3 oznaczone są na mapie 
stanowiącej załącznik do uchwały. 

 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 



 

U z a s a d n i e n i e 

 

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), sejmik województwa wyznacza w drodze 
uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po 
zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu, 
na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco 
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni 
ścieków komunalnych. 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 850) do spraw 
wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje 
się przepisy dotychczasowe. 

Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru  
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922). 

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – 
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) 
aglomerację wyznaczoną przed dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa 
może zlikwidować w drodze uchwały, z dniem likwidacji tej aglomeracji traci moc akt 
prawa miejscowego, którym ta aglomeracja została wyznaczona. 

Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki 
wyznaczył rozporządzeniem nr 155/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Krasne (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 154, poz. 2694), 
aglomerację Krasne, o równoważnej liczbie mieszkańców 3 500, zlokalizowaną na 
terenie miejscowości Krasne z oczyszczalnią ścieków w Krasnem. 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XXXVII/755/13 z dnia  
23 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic 
aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000, przystąpił do 
wyznaczania aglomeracji Krasne. 

Wójt Gminy Krasne przedłożył propozycję planu aglomeracji. Przedmiotowa 
zmiana granic aglomeracji wynika z konieczności dostosowania granic aglomeracji 
do rzeczywistego obszaru objętego systemem kanalizacyjnym oraz potrzeby 
uaktualnienia RLM aglomeracji. 

Zgodnie z przedstawioną propozycją planu nowej aglomeracji, aglomeracja 
Krasne z oczyszczalnią ścieków w Krasnem zlokalizowana zostanie na terenie 
miejscowości: Krasne, Strażów, Malawa – Gmina Krasne oraz miejscowości 
Kraczkowa – Gmina Łańcut. Szczegółowe granice aglomeracji oznaczone zostały na 
mapie stanowiącej załącznik do uchwały. 

Na obszarze aglomeracji istnieje 36,8 km sieci kanalizacyjnej. Ponadto  
w trakcie realizacji jest 3,8 km nowej sieci. Z sieci tej docelowo korzystało będzie  
4 232 mieszkańców oraz 17 turystów.  
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Ponadto w ramach aglomeracji nie planuje się budowy nowej sieci 

kanalizacyjnej. 
Na terenie aglomeracji powstają ścieki komunalne w ilości 427 m3/d. 

 Do sieci kanalizacyjnej nie są wprowadzane ścieki przemysłowe, nie planuje 
się również podłączania zakładów odprowadzających ścieki przemysłowe do 
kanalizacji.  

Całkowita RLM aglomeracji wyniesie 4 249 i będzie równe liczbie 
mieszkańców i turystów aglomeracji. 

Uchwałą nr XLVIII/1017/14 z dnia 23 czerwca 2014 r., w sprawie 
zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Krasne, Sejmik Województwa 
Podkarpackiego pozytywnie zweryfikował propozycję planu aglomeracji Krasne 
przedłożoną przez Wójta Gminy Krasne, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie (Dyrektor RZGW) i Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji oraz do Gminy 
Krasne i Gminy Łańcut o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Krasne. 

Dyrektor RZGW w Krakowie postanowieniem z dnia 21 lipca 2014 r.,  
znak: ZG-424-75/14 pozytywnie uzgodnił propozycję planu aglomeracji Krasne. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia  
23 lipca 2014 r., znak: WSI.400.4.78.2014.IK poinformował o pozytywnym 
uzgodnieniu propozycji planu aglomeracji Krasne. 

Gmina Krasne w piśmie z dnia 23 lipca 2014 r., znak: ZiVIII.60.2014 
poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu propozycji planu aglomeracji Krasne. 

Gmina Łańcut w piśmie z dnia 17 lipca 2014 r., znak: RIK.03.01.2014 
poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu propozycji planu aglomeracji Krasne. 

W związku z powyższym zostały spełnione warunki ustawowe do wyznaczenia 
aglomeracji Krasne. 

Wejście w życie niniejszej uchwały przyczyni się do rozwiązania problemu 
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Krasne w sposób technicznie i ekonomicznie 
uzasadniony. 

Nie przewiduje się innych skutków prawnych i społeczno – gospodarczych, 
które byłyby związane z wejściem w życie niniejszej uchwały. 

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających m.in. z przepisów o samorządzie 
gminnym. 

Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, 
w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji 
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych. 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr     /2014 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia                        2014 r.                    
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Uchwała Nr          /             /14 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia………………2014 r. 

 
 

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Załuże 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Załuże 

 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.),  
art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), art. 17 ustawy z dnia 
30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 850) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca  
2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 137 poz. 922), 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
Likwiduje się aglomerację Załuże wyznaczoną rozporządzeniem Nr 113/06 
Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Załuże (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 143, poz. 2138). 
 

§ 2 
Traci moc rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego o którym mowa w § 1. 
 

§ 3 
Wyznacza się, na terenie Gminy Lubaczów, aglomerację Załuże o równoważnej 
liczbie mieszkańców 2 509, zlokalizowaną na terenie miejscowości: Antoniki, Bałaje, 
Basznia Dolna, Basznia Górna, Młodów, Mokrzyca, Piastowo i Załuże  
z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Załuże. 

 

§ 4 
Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 3 oznaczone są na mapie 
stanowiącej załącznik do uchwały. 

 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 



 

U z a s a d n i e n i e 

 

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), sejmik województwa wyznacza w drodze 
uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po 
zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu, 
na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco 
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni 
ścieków komunalnych. 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 850) do spraw 
wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje 
się przepisy dotychczasowe. 

Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru  
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922). 

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – 
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) 
aglomerację wyznaczoną przed dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa 
może zlikwidować w drodze uchwały, z dniem likwidacji tej aglomeracji traci moc akt 
prawa miejscowego, którym ta aglomeracja została wyznaczona. 

Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki 
wyznaczył rozporządzeniem nr 113/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Załuże (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 143, poz. 2138), 
aglomerację Załuże, o równoważnej liczbie mieszkańców 4 762, zlokalizowaną na 
terenie miejscowości: Załuże, Mokrzyca, Tymce, Bałaje, Antoniki, Basznia Dolna, 
Piastowo, Basznia Górna, Podlesie – Gmina Lubaczów i miejscowości Dachnów – 
Gmina Cieszanów z oczyszczalnią ścieków w Załużu. 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XXXVII/755/13 z dnia  
23 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic 
aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000, przystąpił do 
wyznaczania aglomeracji Załuże. 

Wójt Gminy Lubaczów przedłożył propozycję planu aglomeracji. Przedmiotowa 
zmiana granic aglomeracji wynika z konieczności wyłączenia z aglomeracji 
miejscowości Dachnów oraz przeprowadzonej analizy zasadności realizacji sieci 
kanalizacyjnej. Miejscowość Dachnów zostanie dołączona do aglomeracji 
Cieszanów. Brak zasadności ekonomicznej budowy sieci kanalizacyjnej na 
nieskanalizowanym obszarze aglomeracji potwierdza niska wartość wskaźnika 
długości sieci, wynosząca około 52 mk / 1 km sieci (15 km planowanej sieci miałoby 
obsługiwać około 778 mieszkańców). W związku z powyższym postanowiono 
wyznaczyć nową aglomerację Załuże na obszarze już skanalizowanym. 

Zgodnie z przedstawioną propozycją planu nowej aglomeracji, aglomeracja 
Załuże z oczyszczalniami ścieków w Załużu zlokalizowana zostanie na terenie 
miejscowości: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Basznia Górna, Młodów, Mokrzyca, 
Piastowo i Załuże.  

Na obszarze aglomeracji istnieje 63 km sieci kanalizacyjnej z której korzysta  
2 367 mieszkańców. Do sieci tej zostanie podłączonych dodatkowo 80 osób. 

Ponadto w ramach aglomeracji nie planuje się budowy nowej sieci 
kanalizacyjnej. 
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W planowanej aglomeracji występuje 62 zarejestrowane miejsca noclegowe. 
Na terenie aglomeracji powstają ścieki komunalne w ilości 135 m3/d,  

o parametrach: BZT5 – 375 mgO2/dm3, ChZT – 702 mgO2/dm3, zawiesina ogólna – 
275 mg/dm3. 
 Do sieci kanalizacyjnej nie są wprowadzane ścieki przemysłowe, nie planuje 
się również podłączania zakładów odprowadzających ścieki przemysłowe do 
kanalizacji.  

Całkowita RLM aglomeracji wyniesie 2 509 i będzie równe liczbie 
mieszkańców i turystów aglomeracji. 

Uchwałą nr XLVIII/1019/14 z dnia 23 czerwca 2014 r., w sprawie 
zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Załuże, Sejmik Województwa 
Podkarpackiego pozytywnie zweryfikował propozycję planu aglomeracji Załuże 
przedłożoną przez Wójta Gminy Lubaczów, wystąpił do Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (Dyrektor RZGW) i Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji oraz do 
Gminy Lubaczów o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Załuże. 

Dyrektor RZGW w Krakowie postanowieniem z dnia 21 lipca 2014 r.,  
znak: ZG-424-77/14 pozytywnie uzgodnił propozycję planu aglomeracji Załuże. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia  
23 lipca 2014 r., znak: WSI.400.4.80.2014.IK poinformował o pozytywnym 
uzgodnieniu propozycji planu aglomeracji Załuże. 

Gmina Lubaczów uchwałą Rady Gminy Lubaczów Nr LI/484/2014 z dnia  
31 lipca 2014 r. w sprawie zaopiniowania propozycji Planu Aglomeracji „Załuże” 
pozytywnie zaopiniowała propozycję planu aglomeracji Załuże. 

W związku z powyższym zostały spełnione warunki ustawowe do wyznaczenia 
aglomeracji Załuże. 

Wejście w życie niniejszej uchwały przyczyni się do rozwiązania problemu 
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lubaczów w sposób technicznie 
i ekonomicznie uzasadniony. 

Nie przewiduje się innych skutków prawnych i społeczno – gospodarczych, 
które byłyby związane z wejściem w życie niniejszej uchwały. 

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających m.in. z przepisów o samorządzie 
gminnym. 

Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, 
w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji 
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr     /2014 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia                        2014 r.                    
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Uchwała Nr          /             /14 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia………………2014 r. 

 
 

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasienica Rosielna 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jasienica Rosielna 

 
 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.),  
art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), art. 17 ustawy z dnia 
30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 850) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca  
2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 137 poz. 922), 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
Likwiduje się aglomerację Jasienica Rosielna wyznaczoną rozporządzeniem  
Nr 40/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Jasienica Rosielna (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 82, poz. 1231). 
 

§ 2 
Traci moc rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego o którym mowa w § 1. 
 

§ 3 
Wyznacza się, na terenie Gminy Jasienica Rosielna i Gminy Brzozów, aglomerację 
Jasienica Rosielna o równoważnej liczbie mieszkańców 11 973, zlokalizowaną na 
terenie miejscowości: Jasienica Rosielna, Blizne, Orzechówka, Wola Jasienicka, 
Stara Wieś i Brzozów z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Blizne. 

 

§ 4 
Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 3 oznaczone są na mapie 
stanowiącej załącznik do uchwały. 

 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 



 

U z a s a d n i e n i e 

 

 

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), sejmik województwa wyznacza w drodze 

uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po 

zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu, 

na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco 

skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni 

ścieków komunalnych. 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo 

wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 850) do spraw 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje 

się przepisy dotychczasowe. 

Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru  

i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922). 

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – 

Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) 

aglomerację wyznaczoną przed dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa 

może zlikwidować w drodze uchwały, z dniem likwidacji tej aglomeracji traci moc akt 

prawa miejscowego, którym ta aglomeracja została wyznaczona. 

Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki 

wyznaczył rozporządzeniem nr 40/06 z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Jasienica Rosielna (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 82, poz. 1231), aglomerację 

Jasienica Rosielna, o równoważnej liczbie mieszkańców 7 491, zlokalizowaną na 

terenie miejscowości: Blizne, Jasienica Rosielna, Orzechówka, Wola Jasienicka – 

Gmina Jasienica Rosielna oraz Stara Wieś – Gmina Brzozów z oczyszczalnią 

ścieków w Bliznem. 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XXXVII/755/13 z dnia  

23 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic 

aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000, przystąpił do 

wyznaczania aglomeracji Jasienica Rosielna. 

Wójt Gminy Jasienica Rosielna przedłożył propozycję planu aglomeracji. 

Przedmiotowa zmiana granic aglomeracji wynika z konieczności uaktualnienia RLM 

aglomeracji. 

Zgodnie z przedstawioną propozycją planu nowej aglomeracji, aglomeracja 

Jasienica Rosielna z oczyszczalnią ścieków w m. Blizne zlokalizowana zostanie na 

terenie miejscowości: Jasienica Rosielna, Blizne, Orzechówka, Wola Jasienicka – 

Gmina Jasienica Rosielna oraz miejscowości: Stara Wieś i Brzozów – Gmina 
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Brzozów. Szczegółowe granice projektowanej aglomeracji oznaczone są na mapie 

stanowiącej załącznik do uchwały. 

Na obszarze aglomeracji istnieje 99 km sieci kanalizacyjnej. Z sieci tej 

korzysta 6 701 mieszkańców oraz 11 turystów.  

Na terenie Gminy Jasienica Rosielna powstają ścieki komunalne w ilości 1344 

m3/d, o wskaźnikach zanieczyszczeń: BZT5 – 530 mg/l, ChZT – 1062 mg/l, zawiesina 

ogólna – 575 mg/l, fosfor ogólny – 13,6 mg/l, azot ogólny – 88,5 mg/l. 

 Do sieci kanalizacyjnej nie są wprowadzane ścieki przemysłowe. Planuje się 

natomiast podłączanie zakładów odprowadzających ścieki przemysłowe do 

kanalizacji w ilości Qsrd – 32 m3/d, o wskaźnikach zanieczyszczeń: BZT5 – 400 mg/l, 

ChZT – 800 mg/l, zawiesina ogólna – 415 mg/l, fosfor ogólny – 12 mg/l, azot ogólny – 

80 mg/l. RLM ścieków przemysłowych wyniesie więc 213. 

W ramach aglomeracji, na terenie obszaru objętego formą ochrony przyrody, 

planuje się budowę 15,2 km nowej sieci kanalizacyjnej, z której korzystać będzie 

1379 mieszkańców łącznie z turystami. Wskaźnik długości dla tej sieci wynosi  

90,7 mk/km. 

Ponadto, poza obszarem objętym formami ochrony przyrody, planuje się 

wykonać 28,8 km nowej sieci, z której korzystać będzie 3 669 mieszkańców łącznie  

z turystami. Wskaźnik długości dla tej sieci wynosi 127,4 mk/km. 

W związku z powyższym warunek minimalnej wielkości wskaźnika długości 

sieci, o którym mowa w ww. rozporządzeniu w sprawie wyznaczania aglomeracji, 

należy uznać za spełniony. 

Całkowita RLM aglomeracji wyniesie 11 973 i będzie równe sumie liczby 

mieszkańców i turystów aglomeracji oraz RLM ścieków przemysłowych. 

Uchwałą nr LI/1042/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r., w sprawie zweryfikowania 

propozycji planu aglomeracji Jasienica Rosielna, Sejmik Województwa 

Podkarpackiego pozytywnie zweryfikował propozycję planu aglomeracji Jasienica 

Rosielna przedłożoną przez Wójta Gminy Jasienica Rosielna, wystąpił do Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (Dyrektor RZGW) 

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie propozycji 

planu aglomeracji oraz do Gminy Jasienica Rosielna i Gminy Brzozów o zaopiniowanie 

propozycji planu aglomeracji Jasienica Rosielna. 

Dyrektor RZGW w Krakowie postanowieniem z dnia 22 sierpnia 2014 r.,  

znak: ZG-424-86/14 pozytywnie uzgodnił propozycję planu aglomeracji Jasienica 

Rosielna. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia  

25 sierpnia 2014 r., znak: WSI.400.4.91.2014.IK poinformował o pozytywnym 

uzgodnieniu propozycji planu aglomeracji Jasienica Rosielna. 

Gmina Jasienica Rosielna w piśmie z dnia 28 sierpnia 2014 r., znak: 

RGG.042.5.02.2014 poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu propozycji planu 

aglomeracji Jasienica Rosielna. 
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Gmina Brzozów w piśmie z dnia 22 sierpnia 2014 r., znak: IGP.7020.5.2014 

również poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu propozycji planu aglomeracji 

Jasienica Rosielna. 

W związku z powyższym zostały spełnione warunki ustawowe do wyznaczenia 

aglomeracji Jasienica Rosielna. 

Wejście w życie niniejszej uchwały przyczyni się do rozwiązania problemu 

gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jasienica Rosielna i Gminy Brzozów  

w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony. 

Nie przewiduje się innych skutków prawnych i społeczno – gospodarczych, 

które byłyby związane z wejściem w życie niniejszej uchwały. 

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania 

i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających m.in. z przepisów o samorządzie 

gminnym. 

Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu 

Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, 

w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania 

ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji 

zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr     /2014 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia                        2014 r.                    
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                               „projekt” 
 

Uchwała Nr          /             /14 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia………………2014 r. 

 
 

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łąka 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Łąka 

 
 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.),  
art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), art. 17 ustawy z dnia 
30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 850) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca  
2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 137 poz. 922), 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
Likwiduje się aglomerację Łąka wyznaczoną rozporządzeniem Nr 175/06 Wojewody 
Podkarpackiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łąka 
(Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 156, poz. 2719). 
 

§ 2 
Traci moc rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego o którym mowa w § 1. 
 

§ 3 
Wyznacza się, na terenie Gminy Trzebownisko i Gminy Krasne, aglomerację Łąka 
o równoważnej liczbie mieszkańców 8 460, zlokalizowaną na terenie miejscowości: 
Trzebownisko, Łukawiec, Łąka, Terliczka, Palikówka i Strażów z oczyszczalnią 
ścieków w miejscowości Łąka. 

 

§ 4 
Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 3 oznaczone są na mapie 
stanowiącej załącznik do uchwały. 

 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

 

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), sejmik województwa wyznacza w drodze 
uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po 
zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu, 
na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco 
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni 
ścieków komunalnych. 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo 
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 850) do spraw 
wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje 
się przepisy dotychczasowe. 

Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru  
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922). 

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – 
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159) 
aglomerację wyznaczoną przed dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa 
może zlikwidować w drodze uchwały, z dniem likwidacji tej aglomeracji traci moc akt 
prawa miejscowego, którym ta aglomeracja została wyznaczona. 

Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki 
wyznaczył rozporządzeniem nr 175/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Łąka (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 156, poz. 2719), aglomerację 
Łąka, o równoważnej liczbie mieszkańców 7 545, zlokalizowaną na terenie 
miejscowości: Łąka, Łukawiec, Terliczka, Trzebownisko – Gmina Trzebownisko  
i miejscowości Palikówka, Strażów i Krasne – Gmina Krasne z oczyszczalnią 
ścieków w Łące. 

Wójt Gminy Trzebownisko przedłożył propozycję planu aglomeracji. 
Przedmiotowa zmiana granic aglomeracji wynika z konieczności dostosowania granic 
aglomeracji do rzeczywistego obszaru objętego systemem kanalizacyjnym oraz 
potrzeby uaktualnienia RLM aglomeracji. 

Zgodnie z przedstawioną propozycją planu nowej aglomeracji, aglomeracja 
Łąka z oczyszczalnią ścieków w Łące zlokalizowana zostanie na terenie 
miejscowości: Trzebownisko, Łukawiec, Łąka, Terliczka – Gmina Trzebownisko oraz 
Palikówka i Strażów – Gmina Krasne. Szczegółowe granice aglomeracji określone 
zostały w załączniku do uchwały. 

Na obszarze aglomeracji istnieje 125 km sieci kanalizacyjnej z której korzysta  
8 420 mieszkańców. Do sieci tej zostanie podłączonych dodatkowo 30 osób. 

Ponadto w ramach aglomeracji nie planuje się budowy nowej sieci 
kanalizacyjnej. 
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W planowanej aglomeracji występuje 10 zarejestrowanych miejsc 

noclegowych. 
Na terenie aglomeracji powstają ścieki komunalne w ilości 848 m3/d,  

o parametrach: BZT5 – 550 mgO2/dm3, ChZT – 1100 mgO2/dm3, zawiesina ogólna – 
418 mg/dm3. 

Do sieci kanalizacyjnej nie są wprowadzane ścieki przemysłowe, nie planuje 
się również podłączania zakładów odprowadzających ścieki przemysłowe do 
kanalizacji.  

Całkowita RLM aglomeracji wyniesie 8 460 i będzie równe liczbie 
mieszkańców i turystów aglomeracji. 

Uchwałą nr XLVIII/1018/14 z dnia 23 czerwca 2014 r., w sprawie 
zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Łąka, Sejmik Województwa 
Podkarpackiego pozytywnie zweryfikował propozycję planu aglomeracji Łąka 
przedłożoną przez Wójta Gminy Trzebownisko, wystąpił do Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie (Dyrektor RZGW) i Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji oraz do 
Gminy Trzebownisko i Gminy Krasne o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji 
Łąka. 

Dyrektor RZGW w Krakowie postanowieniem z dnia 21 lipca 2014 r.,  
znak: ZG-424-76/14 pozytywnie uzgodnił propozycję planu aglomeracji Łąka. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia  
23 lipca 2014 r., znak: WSI.400.4.81.2014.IK poinformował o pozytywnym 
uzgodnieniu propozycji planu aglomeracji Łąka. 

Gmina Trzebownisko w piśmie z dnia 16 lipca 2014 r., znak: BR.7313.13.2014 
poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu propozycji planu aglomeracji Łąka. 

Gmina Krasne w piśmie z dnia 23 lipca 2014 r., znak: ZiVIII.60.2014 
poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu propozycji planu aglomeracji Łąka. 

W związku z powyższym zostały spełnione warunki ustawowe do wyznaczenia 
aglomeracji Łąka. 

Wejście w życie niniejszej uchwały przyczyni się do rozwiązania problemu 
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Trzebownisko i Gminy Krasne w sposób 
technicznie i ekonomicznie uzasadniony. 

Nie przewiduje się innych skutków prawnych i społeczno – gospodarczych, 
które byłyby związane z wejściem w życie niniejszej uchwały. 

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających m.in. z przepisów o samorządzie 
gminnym. 

Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, 
w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji 
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych. 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr     /2014 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
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projekt 
 

Uchwała Nr ..…… /2014 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia  ….. września  2014 roku 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/667/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 2 września 2009r. w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do 

realizacji Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy zmienionej Uchwałą Nr L/956/10 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010r.  i Uchwałą Nr 
XVII/298/2012 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2010r. 

 
Działając  na  podstawie  art.  14  ust  1  pkt  2  i  4  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  
o  samorządzie województwa  (Dz. U.  z 2013  r. poz. 596  z późn.  zm.) oraz art. 21 pkt 2  i 4 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 182 zm. Dz. U. 
z  2013r.  poz.  509),  i  §  6  pkt  15  Statutu  Regionalnego  Ośrodka  Polityki  Społecznej  w 
Rzeszowie  oraz  Umowy  ramowej między  Rządem  Rzeczypospolitej  Polskiej  a  Szwajcarską 
Radą  Federalną  o wdrażaniu  Szwajcarsko  –  Polskiego  Programu  Współpracy  w  celu 
zmniejszenia różnic społeczno‐gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej z dnia 
20  grudnia  2007  r.,  Szwajcarsko‐Polskiego  Programu Współpracy  –  System  zarządzania  i 
wdrażania w Polsce zatwierdzonym przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 30 czerwca 
2008 r., z późn. zm.  
 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

§  1  Uchwały  Nr  XXXVII/667/09  Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego  z  dnia  2 
września 2009r. otrzymuje brzmienie:  

 „Przystępuje  się  do  realizacji  Szwajcarsko  Polskiego  Programu  Współpracy  w 
ramach Priorytetu  IV „Rozwój społeczny  i zasobów  ludzkich” w ramach obszaru 
tematycznego  „Ochrona  zdrowia”  Cel  II  „Poprawa  usług  podstawowej  opieki 
zdrowotnej  i  usług  opieki  społecznej  na  peryferyjnych  i  zmarginalizowanych 
terenach  obszarów  objętych  koncentracją  geograficzną,  z  preferencją  do 
wielosektorowego  podejścia  problemowego”,  którego  realizacja  w 
województwie podkarpackim przebiegać będzie w dwóch etapach:  
a)  realizacja  Funduszu  na  Przygotowanie  Projektu  (FPP)  –  okres  realizacji  od 
02.08.2010r.  do  31.12.2010r.  o wartości  planowanej    21.176,  00  CHF  (wartość 
zrealizowana   14 157,36 CHF) 
b)realizacja  projektu  pn.:  „Poprawa  infrastruktury  domów  pomocy  społecznej 
i/lub  placówek  opiekuńczo  –  wychowawczych  oraz  podnoszenia  kwalifikacji  
personelu  w  tym    również  pielęgniarek  i  pielęgniarzy  ww.  instytucji”  –  okres 
rzeczowej  realizacji  od  01.01.2012  do  31.10.2015r.,  data  zakończenia  Projektu 
30.04.2016r. o wartości 5.509.425,00 CHF .” 

 



§ 2 
Pozostałe zapisy Uchwały nie zmieniają się. 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
W  dniu  11.01.2012r.  Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej  w  Rzeszowie    zawarł  z  Instytucją 
Pośredniczącą Umowę Nr 2/SPPW/KIK/56 w  sprawie Realizacji Projektu „Poprawa  infrastruktury 
domów  pomocy  społecznej  i/lub  placówek  opiekuńczo‐wychowawczych  oraz  podnoszenie 
kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”.  
W wyżej wymienionej umowie ustalono termin rzeczowej realizacji projektu to od 01.01.2012 do 
30.06.2015r. data zakończenia Projektu 31.12.2015r.” 
Uchwałą Nr 209/4893/13 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  z dnia   05  luty 2013 
roku  ustalił    listę  rankingową wniosków,  które  otrzymały  dofinansowanie  na  realizacji  projektów  
w ramach  Szwajcarsko‐Polskiego  Programu  Współpracy  realizowanego  w  latach  2012‐2015. 
Regionalny Ośrodek Polityki  Społecznej w Rzeszowie  jako  Instytucja Realizująca w 2013r.  zawarł 8 
umów z Beneficjentami końcowymi na realizację podprojektów. 

 
Instytucja Realizująca,  kierując  się  zasadami  efektywności  i  racjonalności w wydatkowaniu 

środków  pomocowych,  zaproponowała  agregację  pozyskanych  oszczędności    wynikających 
z zastosowania  procedur  przetargowych  przez  Beneficjentów  realizujących  podprojekty  dla 
Beneficjentów znajdujących się na kolejnych miejscach  listy rezerwowej oraz przedłużenie realizacji 
podprojektów  aktualnie  realizowanych. W  związku  z  tym  Regionalny  Ośrodek  Polityki  Społecznej 
w Rzeszowie  złożył  wniosek  do  Instytucji  Pośredniczącej  –  Ministerstwa  Zdrowia  wniosek 
o wydłużenie realizacji przedsięwzięcia do 30 kwietnia 2016 roku (rzeczowe zakończenie projektu: 
31 październik 2015 rok).  

W dniu 03 września 2014r. otrzymał kopię pisma z dnia 01.09.2014r. znak: DPT‐III‐64121‐(7)‐
7‐JPR/14  236070/14  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego  (Krajowej  Instytucji  Koordynującej) 
informujące,  iż  strona  szwajcarska  zaakceptowała  złożony  wniosek  o  wydłużenie  realizacji 
Projektu‐ (kopia pisma w załączeniu). 

 
Korzyści z wydłużenia Projekt: 

1. Dają możliwość  równego dostępu do udziału w Programie Beneficjentom, którzy na etapie 
rekrutacji znaleźli się na kolejnych miejscach listy rankingowej. 

2.  IR przyczynia się do zwiększenia   obszaru    interwencji Programu oraz wskaźnika udzielenia 
wsparcia  Domom  Pomocy  Społecznej w  poprawie  usług  podstawowej  opieki  zdrowotnej 
i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych 
koncentracją geograficzną.  

3. Działania  dotyczące  włączania    dodatkowych  Beneficjentów    do  Programu  będą  miały 
przełożenie  na  poprawę  jakości  życia  i wyrównywania  szans  ludzi  żyjących w konkretnych 
środowiskach, co w efekcie skutkować będzie wyrównywaniem poziomu życia mieszkańców 
całego kraju.  

4. Przedłużając  również  podprojekty  aktualnie  realizowane  dajemy  gwarancję  należycie 
wydatkowanych  środków  pomocowych,  zgodnie  ze  standardami  prawa  krajowego 
i wspólnotowego. 

5. Ponadto  wartość  budżetu  aktualnie  obowiązująca  według  umowy  wynosi:  18.935.693,00 

PLN(100 %) tj. 5.509.425,00 CHF.   Wartość budżetu   w frankach szwajcarskich nie ulegnie 
zmianie  lecz wartość  budżetu w  PLN  po wydłużeniu  Projektu  zwiększy  się w  PLN  i  będzie 
wynosić: 19.185.426,00 PLN (100 %), zatem   budżet projektu zwiększony o 249.733,00 PLN 
(100 %). Zwiększy się z uwagi na różnice kursowe. 

 









-projekt- 
 
Uchwała Nr        

         Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
   z dnia  
 

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli 
do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień  
w Rzeszowie. 
 
 Działając na podstawie art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.), art. 18 pkt. 
20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 596 z późn. zm.) 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
      uchwala, co następuje: 

 
 

 § 1 
 
Wybiera się następujących przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie w kadencji  
2014 r.- 2018 r. 
 
 
 
1) 

2) 

3) 

 
    § 2 

 
Uchwałę przekazuje się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
 

    § 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
 

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru 
przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady 
Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie. 
 
 

  W dniu 25 października 2014 r. upływa kadencja Rady Społecznej przy 

Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie w związku z tym zachodzi 

konieczność powołania nowej Rady. 

Zgodnie z obowiązującym Statutem tego podmiotu leczniczego w skład Rady 

Społecznej wchodzi trzech przedstawicieli wybieranych przez Sejmik Województwa 

Podkarpackiego. 

Wybór tych przedstawicieli umożliwi Zarządowi Województwa Podkarpackiego 

powołanie nowej Rady Społecznej w kadencji 2014 r.-2018 r. 

 Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest  

w pełni uzasadnione. 
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- projekt -   
    

 
UCHWAŁA NR   … / … / 14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia  ……..  2014 r. 

 
 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 596 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)  
oraz Uchwały Nr XLI/815/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 
2013 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.  
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.   

o kwotę 1.282.009,-zł, w tym: 

1) dochodów bieżących o kwotę  122.368,-zł, 

2) dochodów majątkowych o kwotę 1.159.641,-zł. 

2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów  

w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność z tytułu 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związanych z realizacją projektu 

pn. „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek 

i pielęgniarzy w/w instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu 

Współpracy o kwotę 1.282.009,-zł (dochody bieżące - 122.368,-zł, dochody 

majątkowe - 1.159.641,-zł). 

 

3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2014 r.  o kwotę 813.272,-zł, w tym: 

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych z tytułu środków otrzymanych z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację  inwestycji 

melioracyjnej o kwotę 700.000,-zł,  
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2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75861 - Regionalne Programy 

Operacyjne 2007 - 2013 z tytułu  dotacji celowej z budżetu państwa na 

współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego o kwotę 113.272,-zł. 

 

4. Zmiany planu dochodów  w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.  

o kwotę 4.049.988,-zł, w tym: 

1) wydatków bieżących o kwotę 933.933,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 3.116.055,-zł. 

6. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 5 zmniejsza się plan wydatków : 

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 – Melioracje wodne  

o kwotę 14.234,-zł, z tego: 

a) wydatki bieżące           -  

b) wydatki majątkowe         14.234,-zł, 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                    14.234,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych           - 

2) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 35.000,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 1.080,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące         - 

ab) wydatki majątkowe         1.080,-zł, 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                    1.080,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych          - 

b) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę  

33.920,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące         - 

bb) wydatki majątkowe         33.920,-zł, 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                    33.920,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych          - 
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3) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy 

marszałkowskie o kwotę 441.435,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe         441.435,-zł, 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                    441.435,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych          441.435,-zł 

4) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia  

z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego o kwotę 563.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         563.000,-zł 

w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji    563.000,-zł 

b) wydatki majątkowe         - 

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 

900.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe         900.000,-zł, 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                    900.000,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych           - 

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność  

o kwotę 1.290.580,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         130.933,-zł  

w tym wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   130.933,-zł 

b) wydatki majątkowe        1.159.647,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                    1.159.647,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych          1.159.647,-zł 

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 

85395 – Pozostała działalność o kwotę 240.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          240.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     240.000,-zł 
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b) wydatki majątkowe              - 

8) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92195 – 

Pozostała działalność o kwotę 565.739,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe        565.739,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                    565.739,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych           - 

 

7. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.  

o kwotę 3.581.251,-zł, w tym: 

1) wydatków bieżących o kwotę 693.000,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 2.888.251,-zł. 

8. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 7 zwiększa się plan wydatków, z tego: 

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 714.234,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne o kwotę 14.234,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące         - 

ab) wydatki majątkowe       14.234,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne          14.234,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

b) w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  

o kwotę 700.000,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące         - 

bb) wydatki majątkowe       700.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne          700.000,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 

wojewódzkie o kwotę 35.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe        35.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne           35.000,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  
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środków UE   i źródeł zagranicznych      - 

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami o kwotę 100.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         100.000,-zł 

wydatki jednostek budżetowych     100.000,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     100.000,-zł 

b) wydatki majątkowe          - 

4) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 1.463.000,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 900.000,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące         - 

ab) wydatki majątkowe       900.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne           900.000,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

b) w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 560.000,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące         - 

bb) wydatki majątkowe       560.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne     560.000,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

c) w rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 3.000,-zł, w tym: 

ca) wydatki bieżące        3.000,-zł 

wydatki jednostek budżetowych     3.000,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    3.000,-zł 

cb) wydatki majątkowe         - 

5) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność  

o kwotę 6,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe        6,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                    6,-zł  
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z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych          6,-zł 

6) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 

85395 – Pozostała działalność o kwotę 240.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          240.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     240.000,-zł 

b) wydatki majątkowe              - 

7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 463.272,-zł,  

z tego:  

a) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 350.000,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące        350.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące      350.000,-zł 

ab) wydatki majątkowe         - 

b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 113.272,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące                   - 

bb) wydatki majątkowe       113.272,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne           113.272,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

8) w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92678 – Usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych o kwotę 565.739,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące              - 

b) wydatki majątkowe              565.739,- zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                         565.739,- zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych                  - 

        

9. Zmiany planu wydatków  w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa 

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
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§ 2 

1. Dotacje określone w: 

1) § 1 ust. 6 pkt 7 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 240.000,-zł, 

2) § 1 ust. 8 pkt 6 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 240.000,-zł, 

3) § 1 ust. 8 pkt 7 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów 

publicznych -  Muzeum Zamku w Łańcucie w kwocie 350.000,-zł. 

 

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych określone w § 1 ust. 6 pkt 6 stanowią wydatki Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. 

„Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek 

i pielęgniarzy w/w instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu 

Współpracy w kwocie 130.933,-zł w tym: 

1) wydatki bieżące związane z realizacją projektu w kwocie 57.115,-zł, 

2) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekt w kwocie 73.818,-zł, z tego 

dla: 

a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.945,-zł, 

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 68.873,-zł. 

 

 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

1) § 1 ust. 6 pkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. 

„Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa 

podkarpackiego" w kwocie 14.234,-zł, 

2) § 1 ust. 6 pkt 2 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Inwestycje 

zaplecza technicznego: Budowa wiaty na materiały do ZUD na bazie RDW 

Stalowa Wola w Nowej Dębie" w kwocie 1.080,-zł, 
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3) § 1 ust. 6 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. 

"Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania pn. „Zabezpieczenie 

osuwiska i korpusu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - 

Szklary w km 62+692 - 62+737 w m. Wólka Hyżneńska" w kwocie 33.920,-zł, 

4) § 1 ust. 6 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina 

w Rzeszowie przeznaczoną na realizację zadania pn. „Uzupełnienie  

i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego Centrum Onkologii" w kwocie 

900.000,-zł, 

5) § 1 ust. 6 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 565.739,-zł, 

6) § 1 ust. 8 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Łęg 

III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz 

prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce  

i Zaleszany" w kwocie 14.234,-zł, 

7) § 1 ust. 8 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Łęg 

III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz 

prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce  

i Zaleszany" w kwocie 700.000,-zł, 

8) § 1 ust. 8 pkt 2 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Inwestycje zaplecza 

technicznego: Modernizacja ogrzewania dla potrzeb budynków: biurowo-

garażowego na Bazie w Brzozowie" w kwocie 35.000,-zł, 

9) § 1 ust. 8 pkt 4 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina 

w Rzeszowie na realizację zadania pn. „zakup aparatury i sprzętu medycznego" 

w kwocie 900.000,-zł,  

10)  § 1 ust. 8 pkt 4 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych - Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie  

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług medycznych  
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i rozbudowa systemu informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego 

w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)" 

w kwocie 560.000,-zł, 

11)  § 1 ust. 8 pkt 7 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 113.272,-zł, 

12)  § 1 ust. 8 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 565.739,-zł. 

 

4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:  

1) § 1 ust. 6 pkt 3 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na 

realizację zadania pn. „Poprawa efektywności wykorzystania infrastruktury 

energetycznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie poprzez instalację systemu fotowoltaicznego" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 

441.435,-zł, 

2) § 1 ust. 6 pkt 6 stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury 

domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 

podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy w/w 

instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy  - dotacje 

celowe dla beneficjentów realizujących projekt - jednostki spoza sektora 

finansów publicznych w kwocie 1.159.647,-zł, 

3) § 1 ust. 8 pkt 5 stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury 

domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 

podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy w/w 

instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy  - dotacje 

celowe dla beneficjentów realizujących projekt - jednostki sektora finansów 

publicznych w kwocie 6,-zł. 

 

 



‐ 10 ‐ 

 

 

§ 3 

 

Dokonuje się zmian polegających na: 

1) rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania ujętego w budżecie Województwa  

w dziale 851 – Ochrona zdrowia  w rozdziale 85111  - Szpitale ogólne pn. 

„Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem 

wyposażenia” ujętego w planie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Zakres rzeczowy zadania 

rozszerza się o „zakup sprzętu medycznego", 

2) zmianie nazwy zadania ujętego w budżecie Województwa w dziale 921 – Kultura  

i ochrona dziedzictwa narodowego  w rozdziale 92106 - Teatry w planie dotacji 

celowej dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na realizację wskazanych 

zadań i programów. Zadanie pn. „53. edycja Rzeszowskich Spotkań Teatralnych" 

zastępuje się nazwą „Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru". 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 



Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi

Zmiany w planie wydatków majątkowych Podkarpackiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 
dotyczące: 

01008 -14 234 14 234

Przeniesienia w planie wydatków (§ 6050) polegające na:
1) zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na realizację 
zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - 
teren województwa podkarpackiego",
2) zwiększeniu planu wydatków na realizację zadania pn. "Łęg III - 
rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+58 na dł. 2,58 km 
oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie 
gm. Gorzyce i Zaleszany".

Zmiany dotyczą przedsięwzięć 
ujętych w WPF.

01078 700 000

Zwiększenia planu wydatków w związku z otrzymaniem środków z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Łęg III - 
rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+58 na dł. 2,58 km 
oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie 
gm. Gorzyce i Zaleszany (§ 6050).

Wraz ze zwiększeniem planu 
dochodów w dziale 010 w rozdziale 
01078.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 
ujętego w WPF.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Podkarpackiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dotyczące: 

-1 080

Zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację 
zadania pn. "Inwestycje zaplecza technicznego: Budowa wiaty na 
materiały do ZUD na bazie RDW Stalowa Wola w Nowej Dębie" (§ 
6050). Oszczędności poprzetargowe.

Przeniesienie wydatków na nowe 
zadanie.

35 000

Ustalenia planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania 
pn. "Inwestycje zaplecza technicznego: Modernizacja ogrzewania 
dla potrzeb budynków: biurowo-garażowego na Bazie w 
Brzozowie" (§ 6050).

Nowe zadanie.

WYDATKI

010

PZMiUW

60013600 PZDW
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi

WYDATKI

600 60078 -33 920

Zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na realizację 
zadania pn. "Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla 
zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogowego w 
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik - Szklary w km 62+692 - 
62+737 w m. Wólka Hyżneńska" (§ 6050 - wydatki finansowane ze 
środków własnych Samorządu Województwa). Oszczędności 
poprzetargowe.

Przeniesienie wydatków do rozdziału 
60013 na nowe zadanie.

700 70005 100 000

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego 
z przeznaczeniem na koszty przeprowadzenia przetargów na 
sprzedaż nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-
PARK Mielec w Gminie Trzebownisko dla Agencji Rozwoju 
Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu (§ 4300).

Dep. RG

750 75018 -441 435

Zmniejszenie wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego 
przeznaczonych na realizację zadania pn. "Poprawa efektywności 
wykorzystania infrastruktury energetycznej w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
poprzez instalację systemu fotowoltaicznego" w ramach RPO WP 
(§ 6059).

Dep. OR

757 75704 -563 000
Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na 
zabezpieczenie poręczeń udzielonych szpitalom (§ 8020).

Dep. OZ

851 85111 -900 000 900 000

Zmiana przeznaczenia dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie (§ 6220) 
poprzez:
1) zmniejszenie planu dotacji przeznaczonej na realizacje zadania 
pn. "Uzupełnienie i modernizacja wyposażenia Podkarpackiego 
Centrum Onkologii",
2) ustalenie planu wydatków na realizację zadania pn. "zakup 
aparatury i sprzętu medycznego"

Dep. OZ
Zmiana przeznaczenia dotacji - 
ustalenie nowego zadania.

85121 560 000

Ustalenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu 
Specjalistycznego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. "Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu 
informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w 
Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji 
Medycznej (PSIM)" (§ 6220).

Nowe zadanie.

851 Dep. OZ
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi

WYDATKI

85195 3 000
Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego 
przeznaczonych na pokrycie kosztów przewozu chorych do szpitali 
psychiatrycznych (§ 4300).

-1 290 574

Wraz ze zmniejszeniem planu 
dochodów w dziale 852 w rozdziale 
85295. 
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 
ujętego w WPF.

-6 6

853 85395 -240 000 240 000

Przeniesienia w planie dotacji celowych na współfinansowanie 
projektów realizowanych w ramach PO KL (§ 2009), w tym:
1) zmniejszenie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów 
publicznych,
2) zwiększenie planu dotacji dla jednostek sektora finansów 
publicznych.

WUP

92118 350 000

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamku w 
Łańcucie (§ 2480) z przeznaczeniem na:
1) remont instalacji elektrycznej w budynku Zamku - 300.000,-zł,
2) dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych 
zadań statutowych - zakup 100 sztuk koszy niezbędnych do 
utrzymania czystości w zabytkowym parku przy Muzeum Zamku w 
Łańcucie - 50.000,-zł.

Dep. OZ/
instytucje 

kultury

113 272
Zwiększenie planu dotacji celowej na współfinansowanie projektów 
realizowanych w ramach RPO WP - jednostki sektora finansów 
publicznych (§ 6209).

Wraz ze zwiększeniem planu 
dochodów w dziale 758 w rozdziale 
75861.

92195

852

Zmiana planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie związanych z realizacją projektu pn. "Poprawa 
infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek 
opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji 
personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy w/w instytucji" 
w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 
polegająca na:
1) zmniejszeniu planu wydatków w związku z powstałymi 
oszczędnościami w trakcie realizacji projektu. - 1.290.574,-zł 
(wydatki finansowane ze środków własnych w kwocie 8.565,-zł. 
Przesunięcie środków na 2016 rok.),
2) przeniesieniach w planie dotacji dla beneficjentów projektu 
(§ 6207), w tym:
a) zmniejszenie planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów 
publicznych - 6,-zł,
b) zwiększenie planu dotacji dla jednostek sektora finansów 
publicznych - 6,-zł. 

ROPS85295

921
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi

WYDATKI

-565 739
Zmniejszenie planu dotacji celowej na współfinansowanie 
projektów realizowanych w ramach RPO WP - jednostki sektora 
finansów publicznych (§ 6209).

926 92678 565 739
Zwiększenie planu dotacji celowej na współfinansowanie projektów 
realizowanych w ramach RPO WP - jednostki sektora finansów 
publicznych (§ 6209).

-4 049 988 3 581 251

Dep. RR

92195

Suma

Ponadto zmiany dotyczą:
1) rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia" 
ujętego w budżecie Województwa w dziale 851 w rozdziale 85111 w planie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 
Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Zakres rzeczowy zadania rozszerza się o "zakup sprzętu medycznego",
2) zmiany nazwy zadania ujętego w budżecie Województwa w dziale 921 w rozdziale 92106 w planie dotacji celowej dla Teatru im. W.Siemaszkowej 
w Rzeszowie na realizację wskazanych zadań i programów. Zadanie pn. "53. edycja Rzeszowskich Spotkań Teatralnych" otrzymuje nazwę 
"Rzeszowskie Spotkania Teatralne Festiwal Nowego Teatru".

Ogółem plan 
wydatków

-468 737

Przeniesienia planu dotacji pomiędzy 
działami klasyfikacji budżetowej.
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§ kwota § kwota
01008 6050 -14 234 6050 14 234
01078 0 6050 700 000

60013 6050 -1 080 6050 35 000

60078 6050 -33 920 0

700 70005 0 4300 100 000

750 75018 6059 -441 435 0

757 75704 8020 -563 000 0

85111 6220 -900 000 6220 900 000

85121 0 6220 560 000

85195 0 4300 3 000
2007 -73 818 6207 6
4016 -3 530 0
4017 -20 016 0
4116 -560 0
4117 -3 171 0
4126 -88 0
4127 -490 0
4216 -64 0
4217 -363 0
4266 -3 033 0
4267 -17 189 0
4306 -948 0
4307 -5 383 0
4416 -150 0
4417 -850 0
4526 -192 0
4527 -1 088 0
6207 -1 159 647 0

853 85395 2009 -240 000 2009 240 000
92118 0 2480 350 000
92195 6209 -565 739 6209 113 272

926 92678 0 6209 565 739

-4 049 988 3 581 251

-933 933 693 000

-3 116 055 2 888 251

010

851

921

85295852

600

Załącznik Nr 2 do Uchwały  ………./ 14 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ………………... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia

w tym:
wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Razem



1 
 

- projekt- 
UCHWAŁA Nr     /     / 14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia…………………2014 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. 
z 2013 poz. 86 z późn. zm.). 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025 dodaje się przedsięwzięcie 

stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 

ustawy o finansach publicznych pn. „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń 

odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa 

podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej”. 

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Szwajcarsko 

Polski Program Współpracy”, o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na wydłużeniu okresu 

realizacji przedsięwzięcia do 2016 r., zwiększeniu zakresu planowanego do 

wykonania oraz przeniesieniu części zakresu z roku 2014 na rok 2015 i 2016. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012- 2016. 
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3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 249.741,- zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 

297.676,- zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 47.935,- zł), 

4. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1, w latach 2014 – 2016 w następujący sposób: 

1) w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.290.574,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 130.933,- zł i wydatki majątkowe o kwotę 

1.159.641,- zł), 

2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.190.693,-zł (w tym: 

wydatki bieżące o kwotę 78.987,- zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.111.706,- 

zł), 

3) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 349.622,-zł. 

5. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1 o kwotę 1.540.315,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 428.609,- 

zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.111.706,- zł). 

 

§ 3 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zakup i 

modernizacja pojazdów szynowych”, stanowiącego program, projekt lub zadanie 

inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania oraz 

wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2016 r. 

2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1. na „Zakup, 

modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” 

3. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010 - 2016. 

4. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 15.683.428,- zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 6.500.000,- zł i 

wydatki majątkowe o kwotę 9.183.428,- zł), 

5. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2016 w następujący sposób: 
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1) w roku 2014 o kwotę 1.439.100,-zł (wydatki majątkowe), 

2) w roku 2015 o kwotę 11.755.922,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 

3.900.000,- zł i wydatki majątkowe o kwotę 7.855.922,- zł), 

3) w roku 2016 o kwotę 4.100.000,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 

2.600.000,- zł i wydatki majątkowe o kwotę 1.500.000,- zł). 

3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1 o kwotę 15.855.922,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 

6.500.000,- zł i wydatki majątkowe o kwotę 9.355.922,- zł). 

 

§ 4 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. Analiza 

sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”, stanowiącego program, 

projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w 

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu 

wykonanego do końca 2013 r. oraz wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia 

do 2015 r. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013- 2015. 

3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 48.922,- zł (wydatki bieżące). 

4. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1, w roku 2015 o kwotę 150.000,-zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 o kwotę 150.000,-zł. 

 

§ 5 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Ubezpieczenie pojazdów szynowych”, stanowiącego program, projekt lub 

zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie 
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uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 - 2025. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2014 oraz wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 

2015 r. 

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013- 2015. 

3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 548.117,- zł (wydatki bieżące). 

4. Zmienia się limit wydatków bieżących  związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1, w latach 2014 – 2015 w następujący sposób: 

1)  w roku 2014 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 151.883- zł, 

2) w roku 2015 zwiększa się limit wydatków o kwotę 700.000,- zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa w ust. 1 o kwotę 700.000,-zł. 

 

§ 6 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa 

podkarpackiego. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed 

zagrożeniem powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia 

Sanny”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 

ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na 

zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014. 

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 14.234,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2014 o kwotę 14.234,-zł. 

 

§ 7 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Łęg III - 

rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz 
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prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5.80 km na terenie gm. Gorzyce i 

Zaleszany. Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem 

powodziowym doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny”, 

stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 

pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. Zmiana polega na 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 oraz przeniesieniu 

części zakresu  planowanego do wykonania w roku 2015 na rok 2014. 

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w 

ust. 1, o kwotę 14.234,- zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2014 – 2015 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2014 zwiększa się limit wydatków kwotę 714.234,-zł, 

2) w roku 2015 zmniejsza się limit wydatków kwotę 700.000,-zł 

 

§ 8 

W załączniku Nr 1b do Uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025 w zakresie 

rozchodów opisanych w pkt 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2) Rozchody budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek 

zaciągniętych w latach poprzednich ustalono w oparciu o umowy zawarte z bankami. 

Spłatę rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2014 - 2017 ustalono 

w latach 2017 – 2022.” 

 

§ 9 

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania 

zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 

ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 
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2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, ogółem o kwotę 1.540.315,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 1.190.693,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 349.622,-zł. 

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania 

zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż 

wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych 

w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, ogółem 

o kwotę 19.405.922,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 13.505.922,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 5.000.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 900.000,-zł. 

 

§ 10 

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 

2025, ogółem o kwotę 1. 540.315,-zł, w tym: 

1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 1.190.693,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 349.622,-zł. 

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, 

projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy 

o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014 - 2025, ogółem o kwotę 2.700.000,-zł, w tym: 
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1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 900.000,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 900.000,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 900.000,-zł. 

 

§ 11 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–8 oraz zmianami w budżecie w okresie 

sierpień - wrzesień 2014 r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany 

załączników Nr 1a, 1b i Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025. Załączniki 

Nr 1a, 1b i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1a, 1b i Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 

2014 - 2025. 

 

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów: 

 Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,  

 Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, 

 Departament Rolnictwa , Geodezji i Gospodarki Mieniem 

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

Zmiany WPF dotyczą: 

1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowego przedsięwzięć pn. „Czyszczenie 

nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie 

województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni 

porowatej”. 

2. Zmian wartości, zakresu i terminów realizacji przedsięwzięć wymienionych w 

tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik do niniejszego 

uzasadnienia.  

W celu sfinansowania zwiększonych wydatków ze środków własnych konieczne 

będzie zaciągnięcie w latach 2015 - 2017 dodatkowych kredytów długoterminowych 

na łączną kwotę 15.148.734,-zł, z tego: 

1) w roku 2015 na kwotę 6.047.237,-zł tj. zwiększenie już zaciągniętego kredytu z 

kwoty 110,6  mln do kwoty 116,7 mln.,  

2) w roku 2016 na kwotę 5.385.042,-zł (kredyt obejmuje finansowanie zwiększonych 

wydatków o kwotę 5.052.444,-zł oraz rosnących kosztów obsługi zadłużenia o 

kwotę 332.598,-zł), 

3) w roku 2017 na kwotę 3.716.455,-zł (kredyt obejmuje finansowanie zwiększonych 

wydatków o kwotę 900.000,-zł oraz rosnących kosztów obsługi zadłużenia o 

kwotę 2.816.455,-zł), 

3. Ustalenia i zmiany limitów zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym: 

1)  ustalenia limitów zobowiązań dla nowowprowadzanego przedsięwzięcia pn. 

„Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg 

wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie 

zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej”, 
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2) ustalenia i zwiększenia limitów zobowiązań (dla przedsięwzięć już ujętych w 

WPF) związku ze zmianą limitów wydatków dla przedsięwzięć pn.: 

 Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”, 

 „Ubezpieczenie pojazdów szynowych” 

 „Szwajcarsko Polski Program Współpracy”, 

 „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”. 

4. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem 

zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazaniem tych upoważnień 

kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia. 

5. Aktualizacji załącznika Nr 1a, 1b do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć 

oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie sierpień – wrzesień 2014 roku 

uchwałami Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

oraz wprowadzeniem do symulacji zadłużenia kredytów długoterminowych 

zaciąganych w latach 2016 - 2017. 
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WPF 2014
wnioskowane 
zmiany

po zmianach WPF 2014
wnioskowane 
zmiany

po zmianach WPF 2014
wnioskowane 
zmiany

po zmianach WPF 2014
wnioskowane 
zmiany

po zmianach WPF 2014
wnioskowane 
zmiany

po zmianach WPF 2014
wnioskowane 
zmiany

po zmianach
nakłady 
poniesione do 
końca 2013 r.

wnioskowane 
zmiany

po zmianach do 
końca 2013 r.

bieżące 
3 065 372 260 210 3 325 582 1 428 524 -122 368 1 306 156 683 541 85 400 768 941 0 297 178 297 178 0 2 112 065 260 210 2 372 275 953 307 0 953 307 3 325 582

majątkowe 13 029 971 -47 935 12 982 036 8 451 738 -1 159 641 7 292 097 1 994 695 1 111 706 3 106 401 0 0 0 0 10 446 433 -47 935 10 398 498 2 583 538 0 2 583 538 12 982 036

razem 16 095 343 212 275 16 307 618 9 880 262 -1 282 009 8 598 253 2 678 236 1 197 106 3 875 342 0 297 178 297 178 0 0 0 12 558 498 212 275 12 770 773 3 536 845 0 3 536 845 16 307 618

bieżące 293 716 37 466 331 182 94 094 -8 565 85 529 92 068 -6 413 85 655 0 52 444 52 444 0 186 162 37 466 223 628 107 554 0 107 554 331 182

majątkowe 5 142 0 5 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 142 0 5 142 5 142

razem 298 858 37 466 336 324 94 094 -8 565 85 529 92 068 -6 413 85 655 0 52 444 52 444 0 0 0 186 162 37 466 223 628 112 696 0 112 696 336 324

3 359 088 297 676 3 656 764 1 522 618 -130 933 1 391 685 775 609 78 987 854 596 0 349 622 349 622 0 2 298 227 297 676 2 595 903 1 060 861 0 1 060 861 3 656 764

13 035 113 -47 935 12 987 178 8 451 738 -1 159 641 7 292 097 1 994 695 1 111 706 3 106 401 0 0 0 0 10 446 433 -47 935 10 398 498 2 588 680 0 2 588 680 12 987 178

16 394 201 249 741 16 643 942 9 974 356 -1 290 574 8 683 782 2 770 304 1 190 693 3 960 997 0 349 622 349 622 0 0 0 12 744 660 249 741 12 994 401 3 649 541 0 3 649 541 16 643 942

środki własne bieżące 
1 037 500 548 117 1 585 617 600 000 -151 883 448 117 0 700 000 700 000 600 000 548 117 1 148 117 437 500 0 437 500 1 585 617

1 037 500 548 117 1 585 617 600 000 -151 883 448 117 0 700 000 700 000 600 000 548 117 1 148 117 437 500 0 437 500 1 585 617

środki własne bieżące 
300 000 48 922 348 922 150 000 0 150 000 0 150 000 150 000 150 000 150 000 300 000 150 000 -101 078 48 922 348 922

300 000 48 922 348 922 150 000 0 150 000 0 150 000 150 000 150 000 150 000 300 000 150 000 -101 078 48 922 348 922

bieżące 
0 6 500 000 6 500 000 0 0 0 0 3 900 000 3 900 000 0 2 600 000 2 600 000 0 6 500 000 6 500 000 0 0 0 6 500 000

majątkowe 1 716 320 2 008 316 3 724 636 0 0 0 0 403 650 403 650 0 1 500 000 1 500 000 0 1 903 650 1 903 650 1 716 320 104 666 1 820 986 3 724 636

razem 1 716 320 8 508 316 10 224 636 0 0 0 0 4 303 650 4 303 650 0 4 100 000 4 100 000 0 0 0 0 8 403 650 8 403 650 1 716 320 104 666 1 820 986 10 224 636

budżet państwa majątkowe 29 484 730 5 952 938 35 437 668 0 860 978 860 978 1 216 280 6 064 970 7 281 250 0 0 0 1 216 280 6 925 948 8 142 228 28 268 450 -973 010 27 295 440 35 437 668

inne majątkowe 21 978 616 1 222 174 23 200 790 0 578 122 578 122 433 011 1 387 302 1 820 313 0 0 0 433 011 1 965 424 2 398 435 21 545 605 -743 250 20 802 355 23 200 790

0 6 500 000 6 500 000 0 0 0 0 3 900 000 3 900 000 0 2 600 000 2 600 000 0 0 0 0 6 500 000 6 500 000 0 0 0 6 500 000

53 179 666 9 183 428 62 363 094 0 1 439 100 1 439 100 1 649 291 7 855 922 9 505 213 0 1 500 000 1 500 000 0 0 0 1 649 291 10 795 022 12 444 313 51 530 375 -1 611 594 49 918 781 62 363 094

53 179 666 15 683 428 68 863 094 0 1 439 100 1 439 100 1 649 291 11 755 922 13 405 213 0 4 100 000 4 100 000 0 0 0 1 649 291 17 295 022 18 944 313 51 530 375 -1 611 594 49 918 781 68 863 094

budżet państwa majatkowe
17 362 975 -14 234 17 348 741 3 562 863 -14 234 3 548 629 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 5 562 863 -14 234 6 548 629 10 800 112 0 10 800 112 17 348 741

17 362 975 -14 234 17 348 741 3 562 863 -14 234 3 548 629 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 5 562 863 -14 234 6 548 629 10 800 112 0 10 800 112 17 348 741

budżet państwa majątkowe
5 533 943 14 234 5 548 177 5 014 145 14 234 5 028 379 0 0 0 0 0 0 0 5 014 145 14 234 5 028 379 519 798 0 519 798 5 548 177

inne majatkowe
11 661 032 0 11 661 032 6 013 570 700 000 6 713 570 5 647 462 -700 000 4 947 462 0 0 0 0 11 661 032 0 11 661 032 0 0 0 11 661 032

17 194 975 14 234 17 209 209 11 027 715 714 234 11 741 949 5 647 462 -700 000 4 947 462 0 0 0 0 0 0 16 675 177 14 234 16 689 411 519 798 0 519 798 17 209 209

środki własne bieżące 
0 2 700 000 2 700 000 0 0 0 900 000 900 000 0 900 000 900 000 900 000 900 000 0 2 700 000 2 700 000 0 2 700 000

0 2 700 000 2 700 000 0 0 0 0 900 000 900 000 0 900 000 900 000 0 900 000 900 000 0 2 700 000 2 700 000 0 0 0 2 700 000

3 065 372 260 210 3 325 582 1 428 524 -122 368 1 306 156 683 541 85 400 768 941 0 297 178 297 178 0 0 0 2 112 065 260 210 2 372 275 953 307 0 953 307 3 325 582

1 631 216 9 834 505 11 465 721 844 094 -160 448 683 646 92 068 5 643 587 5 735 655 0 3 552 444 3 552 444 0 900 000 900 000 936 162 9 935 583 10 871 745 695 054 -101 078 593 976 11 465 721

4 696 588 10 094 715 14 791 303 2 272 618 -282 816 1 989 802 775 609 5 728 987 6 504 596 0 3 849 622 3 849 622 0 900 000 900 000 3 048 227 10 195 793 13 244 020 1 648 361 -101 078 1 547 283 14 791 303

13 029 971 -47 935 12 982 036 8 451 738 -1 159 641 7 292 097 1 994 695 1 111 706 3 106 401 0 0 0 0 0 0 10 446 433 -47 935 10 398 498 2 583 538 0 2 583 538 12 982 036

1 721 462 2 008 316 3 729 778 0 0 0 0 403 650 403 650 0 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 1 903 650 1 903 650 1 721 462 104 666 1 826 128 3 729 778

52 381 648 5 952 938 58 334 586 8 577 008 860 978 9 437 986 2 216 280 6 064 970 8 281 250 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 11 793 288 6 925 948 19 719 236 39 588 360 -973 010 38 615 350 58 334 586

33 639 648 1 222 174 34 861 822 6 013 570 1 278 122 7 291 692 6 080 473 687 302 6 767 775 0 0 0 0 0 0 12 094 043 1 965 424 14 059 467 21 545 605 -743 250 20 802 355 34 861 822

100 772 729 9 135 493 109 908 222 23 042 316 979 459 24 021 775 10 291 448 8 267 628 18 559 076 1 000 000 1 500 000 2 500 000 1 000 000 0 1 000 000 34 333 764 10 747 087 46 080 851 65 438 965 -1 611 594 63 827 371 109 908 222

16 095 343 212 275 16 307 618 9 880 262 -1 282 009 8 598 253 2 678 236 1 197 106 3 875 342 0 297 178 297 178 0 0 0 12 558 498 212 275 12 770 773 3 536 845 0 3 536 845 16 307 618

3 352 678 11 842 821 15 195 499 844 094 -160 448 683 646 92 068 6 047 237 6 139 305 0 5 052 444 5 052 444 0 900 000 900 000 936 162 11 839 233 12 775 395 2 416 516 3 588 2 420 104 15 195 499

52 381 648 5 952 938 58 334 586 8 577 008 860 978 9 437 986 2 216 280 6 064 970 8 281 250 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 11 793 288 6 925 948 19 719 236 39 588 360 -973 010 38 615 350 58 334 586

33 639 648 1 222 174 34 861 822 6 013 570 1 278 122 7 291 692 6 080 473 687 302 6 767 775 0 0 0 0 0 0 12 094 043 1 965 424 14 059 467 21 545 605 -743 250 20 802 355 34 861 822

105 469 317 19 230 208 124 699 525 25 314 934 696 643 26 011 577 11 067 057 13 996 615 25 063 672 1 000 000 5 349 622 6 349 622 1 000 000 900 000 1 900 000 37 381 991 20 942 880 59 324 871 67 087 326 -1 712 672 65 374 654 124 699 525

OGÓŁEM

budżet UE

środki własne

budżet państwa

inne

razem 

RAZEM majątkowe

budżet UE

środki własne

budżet państwa

inne

razem 

8
nowe 

PZDW

Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń 
odwadniających w ciągu dróg 

wojewódzkich na terenie województwa 
podkarpackiego, oraz usuwanie 

zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej razem 

RAZEM bieżące

budżet UE

środki własne

razem 

6
1.3.2.8

PZMiUW

Przygotowanie dokumentacji i terenu pod
inwestycje - teren województwa 

podkarpackiego. 
Zadanie ujęte w ramach zlewni: 

Zabezpieczenie przed zagrożeniem 
powodziowym doliny Wisły na odcinku od 

ujścia Wisłoki do ujścia Sanny

razem 

7
1.3.2.9

PZMiUW

Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w 
km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km oraz 

prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 
5.80 km na terenie gm. Gorzyce i Zaleszany. 

Zadanie ujęte w ramach zlewni: 
Zabezpieczenie przed zagrożeniem 

powodziowym doliny Wisły na odcinku od 
ujścia Wisłoki do ujścia Sanny

razem 

3
1.3.1.16

DT
Analiza sytuacji rynkowej w krajowym 

transporcie drogowym
razem 

4
1.3.1.21
1.3.2.3

DT

Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy 
rewizje pojazdów szynowych

środki własne

bieżące 

majątkowe

razem 

razem nakłady poniesione do końca 2013 r. 

2
1.3.1.15

DT
Ubezpieczenie pojazdów szynowych

razem 

2014 2015

Nazwa przedsięwzięcia Źródło finansowania

Wartość zadania ogółem

razem

1
1.1.1.13
1.1.2.24
ROPS

Szwajcarsko Polski Program Współpracy 

budżet UE

środki własne

bieżące 

majątkowe

razem 

2016 2017 razem zmiany w latach 2014-2025

Lp.
Lp. z zał nr 
2 do WPF

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF
2 3 4 5 6 6 6 7
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Załącznik Nr 1b 
do Uchwały Nr …./…/14 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Z dnia   września 2014r. 

 

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025 

 

Przygotowując przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową dołożono wszelkich 

starań w zakresie przygotowania prognoz wielkości w niej zawartych, tak aby 

założone kwoty dochodów budżetowych (zgodnie z możliwą do zastosowania w tym 

przypadku zasadą ostrożnej wyceny) były możliwe do zrealizowania. Ich 

wprowadzenie do planu roku budżetowego, jak również lat następnych było 

poprzedzone analizą ekonomiczną  dokonaną na podstawie: 

 przewidywania środowisk ekonomicznych, w tym Ministerstwa Finansów 

w stosunku do wielkości makroekonomicznych, 

 sprawozdania z wykonania dochodów za lata ubiegłe – w odniesieniu do 

pozyskiwanych dochodów w podziale na poszczególne źródła dochodów,  

 planowane czy przewidywane zmiany przepisów prawa. 

Wg prognoz Ministerstwa Finansów: 

- dynamika wzrostu PKB w latach 2014– 2017 wynosić będzie 102,5% - 104,3%, 

- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2014– 2017 

wynosić będzie 102,4% - 102,5%, 

- dynamika wzrostu PKB w latach 2018 – 2025 wzrost PKB wynosić będzie 102,8% - 

104,1%, 

- indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2018 – 2025 

wynosić będzie 102,3% - 102,4%. 

Kierując się powyższymi informacjami przyjęto następujące założenia: 

1. W zakresie dochodów: 

1) Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 

oraz innych dochodów i opłat realizowanych przez jednostki budżetowe 

zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu Województwa za 

2013r. przyjmując stały wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku 
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w wysokości 2%. Zwroty podatku VAT związane z realizacją projektów 

własnych zaplanowano zgodnie z danymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć. 

2) Dochody budżetu Województwa z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa 

oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano 

w oparciu o decyzje Ministerstwa Finansów wydane na 2014r. przyjmując stały 

wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku w wysokości 2%. Ponieważ 

subwencja ogólna kształtuje się nierównomiernie na przestrzeni lat, 

w przyszłości może zachodzić konieczność dokonania zmian dochodów z tego 

tytułu.  

 

Wysokość subwencji ogólnej przyznanej w latach 2007– 2014 (w tyś zł). 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
187 172 247 229 293 867 328 433 288 494 278 828 278 082 308 311 

 

3) Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich 

(bieżących i inwestycyjnych) w ramach programów oraz wpływy środków  

z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych zaplanowano zgodnie z danymi 

ujętymi w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały o WPF. 

4) Dotacje z budżetu Unii Europejskiej na pomoc techniczną do wdrażania 

programów operacyjnych uwzględniono w dochodach do końca 

obowiązującego okresu programowania tj. do 2015r. Po 2015r. nie planowano 

dochodów z tego tytułu. 

5) Wpływy ze sprzedaży mienia zaplanowano w oparciu o przewidywaną  

w kolejnych latach sprzedaż działek okołolotniskowych oraz innych zbędnych 

nieruchomości. 

2. W zakresie wydatków: 

1) Wysokość wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia oraz 

udzielonymi poręczeniami kredytów zaciągniętych przez szpitale ustalono  

 w oparciu o zawarte umowy kredytów i poręczeń oraz przewidywane koszty 

przyszłych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytów i pożyczek 

planowanych do zaciągnięcia w przyszłości przyjęto na poziomie 5,5% 

rocznie. 
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2) Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono w oparciu o stan 

zatrudnienia i poziom wynagrodzeń przyjętych do projektu uchwały 

budżetowej na 2014r. zakładając stały wzrost wynagrodzeń w wysokości 3% 

rocznie (w stosunku rok do roku). Wynagrodzenia finansowane z pomocy 

technicznej na wdrożenie programów operacyjnych w latach 2014 – 2015  

tj. do końca obecnego okresu programowania, są zawarte w pozycji wydatki 

bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. 

Natomiast od roku 2016 zostały przeniesione do pozycji wynagrodzenia 

i składki od nich naliczane.  

3) Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia ustalono zgodnie z danymi 

zawartymi w wykazie przedsięwzięć, który stanowi załącznik do uchwały  

o WPF.  

4) Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych  

z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji 

przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu. 

5) Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa 

związane z utrzymaniem jednostek budżetowych i działalnością bieżącą 

Urzędu Marszałkowskiego zostały oszacowane w oparciu o analizę wydatków 

ponoszonych w latach poprzednich oraz przyjętych w projekcie budżetu 

Województwa na 2014r. Na lata 2015-2025 założono stały wzrost w wysokości 

3% w stosunku rok do roku. 

6) Pozostałe wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Samorządu 

Województwa zostały ustalone w kwotach maksymalnie umożliwiających 

zachowanie dopuszczalnego poziomu relacji limitów spłaty zadłużenia, 

o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wysokość tych 

wydatków uzależniona będzie od wysokości dochodów własnych osiąganych 

w danym roku budżetowym oraz od rzeczywistego kształtowania się wydatków 

bieżących.  

3. W  zakresie przychodów i rozchodów: 

1) Przychody budżetu z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu ustalono  

w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczek, natomiast przychody z tytułu 

kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie deficytu oraz spłatę 
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kredytów z lat ubiegłych w kwotach zapewniających finansowanie 

planowanych wydatków i rozchodów. 

2) Rozchody budżetu z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek 

zaciągniętych w latach poprzednich ustalono w oparciu o umowy zawarte 

z bankami. Spłatę rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2014 - 

2017 ustalono w latach 2017 – 2022. 

4. Założenia w zakresie limitów upoważnień: 

Limity upoważnień dla poszczególnych przedsięwzięć dotyczą lat 

następujących po roku budżetowym 2014. Wartości limitów przyjęto w oparciu 

o kwoty ustalone przez Sejmik Województwa w 2013 r. pomniejszone  

o wydatki roku budżetowego 2014.  
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Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  Rzeszów, 2014-09- 

 

 

 

INFORMACJA 
nt. stanu przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz innych 
dokumentów programowych stanowiących jego uszczegółowienie 

 
 

Informacja na sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego we wrześniu 2014 r. 
 
 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020 

W dniu 10 kwietnia 2014 r. do Komisji Europejskiej przekazany został projekt 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 (RPO WP 2014-2020) przyjęty uchwałą Nr 335/8061/14 ZWP z dnia 

9 kwietnia 2014 r.), tym samym - jak wskazano w Informacji nt. stanu przygotowania 

RPO WP 2014-2020, prezentowanej na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w lipcu 2014 r. - rozpoczęty został I etap negocjacji RPO WP 2014-2020 z KE. 

Po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r. Umowy 

Partnerstwa, prowadzone były prace nad dostosowaniem projektu RPO WP 2014-

2020 do jej zapisów.  

W dniu 18 sierpnia 2014 r. Komisja Europejska przekazała uwagi do projektu 

RPO WP 2014-2020.  

Z pierwszej analizy uwag Komisji dokonanej przez MIiR wynika, że Komisja 

dostrzega w RPO brak zgodności zapisów programów z Umową Partnerstwa – co jak 

podkreśla MIiR jest zrozumiałe ze względu na zmiany jakie zaszły w Umowie 

Partnerstwa w wyniku negocjacji z KE.  

Kluczową kwestią na obecnym etapie jest dokonanie analizy uwag Komisji oraz 

przygotowanie nowej wersji projektu Programu, uwzględniającej zapisy Umowy 

Partnerstwa oraz inne uwagi Komisji, co do których IZ RPO WP nie zgłasza 

zastrzeżeń.  

Powyższe potwierdza również zawarta w piśmie z dnia 20 sierpnia 2014 r. 

prośba Komisji Europejskiej dotycząca dostosowania zapisów RPO WP 2014-2020 
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do Umowy Partnerstwa oraz sklasyfikowania uwag KE (A – uwaga uwzględniona, 

B – uwaga do wyjaśnienia z KE, C – uwaga nieuwzględniona) wraz z uzasadnieniem. 

W dniach 4-5 września 2014 r. MIiR zorganizował spotkanie z Instytucjami 

Zarządzającymi RPO w sprawie uwag Komisji Europejskiej do regionalnych 

programów operacyjnych. 

Z informacji przekazywanych przez MIiR wynika, iż pierwsze spotkanie 

dla wszystkich Instytucji Zarządzających RPO z Komisją Europejską w sprawie 

regionalnych programów operacyjnych (z planowanym udziałem marszałków 

województw) przewidziane jest w dniu 22 września 2014 r. Podczas niniejszego 

spotkania KE odniesie się ogólnie do swoich komentarzy w poszczególnych sekcjach 

programów oraz wyjaśni kwestie budzące wątpliwości IZ RPO. 

Należy podkreślić, że indywidualne negocjacje Programu rozpoczną się 

po zapoznaniu się KE z kolejną wersją RPO WP 2014-2020 oraz stanowiskiem 

Instytucji Zarządzającej dotyczącym uwag KE.  

 

Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WP 2014-2020 

Równocześnie prowadzone są prace nad projektem Szczegółowego Opisu 

Priorytetów RPO WP 2014-2020. Trzeba jednak zaznaczyć, że dokument ten 

przygotowywany jest na podstawie projektu wytycznych Ministerstwa Infrastruktury 

i Rozwoju w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych 

i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Zakres przedmiotowego 

dokumentu uzależniony będzie od ostatecznie uzgodnionej z KE treści RPO WP 

2014-2020 oraz wytycznych, które zostaną wydane przez MIiR na podstawie ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

 

Instrumenty rozwoju terytorialnego (ZIT/RIT) 

W związku z przewidywaną w ramach RPO WP 2014-2020 realizacją 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) skierowanych do Rzeszowskiego 

Obszaru Funkcjonalnego (ROF) i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) 

skierowanych do pozostałych miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), w dniu 

15 kwietnia 2014r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę 

nr 337/8091/14 w sprawie zasad i wytycznych realizacji 

Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WP 2014 – 
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2020, w tym zasad dotyczących opracowania niezbędnych dokumentów 

pozwalających uzyskać dofinansowanie na projekty ZIT / RIT. Ww. wytyczne 

określają m.in. zakres priorytetów inwestycyjnych możliwych do realizacji w formule 

ZIT/RIT, wraz z określeniem kryteriów „zintegrowania” poszczególnych projektów. 

W dniu 18 kwietnia 2014r. do ROF/MOF zostało wystosowane pismo z prośbą  

o uszczegółowienie informacji nt. propozycji przedsięwzięć zintegrowanych 

planowanych do realizacji w ramach ZIT/RIT, m.in. w zakresie szczegółowego 

zakresu rzeczowego zgłoszonych inwestycji, ram czasowych realizacji inwestycji. 

Dodatkowo, w piśmie zostały przekazane szczegółowe zasady i wytyczne realizacji 

ZIT/RIT, a także kryteria „zintegrowania” poszczególnych projektów.  

W dniu 3 czerwca 2014r. do poszczególnych MOF/ROF zostało przekazane 

pismo uszczegółowiające opracowane przez Instytucję Zarządzającą w kwietniu br. 

Zasady i wytyczne realizacji ZIT/RIT. Konieczność wystosowania przez IZ ww. pisma 

była determinowana przede wszystkim zmianami zapisów Umowy Partnerstwa (UP), 

zatwierdzonej przez KE w dniu 23 maja br., w której zakres wsparcia niektórych 

priorytetów inwestycyjnych został znacznie zawężony. W ww. piśmie szczegółowo 

omówiono najważniejsze zmiany UP, będące wynikiem prowadzonych negocjacji 

z KE, mające bezpośrednie przełożenie na możliwy zakres  interwencji planowany 

do realizacji w ramach projektów ZIT/RIT. 

W dniu 16 - 17 czerwca 2014r. poszczególne MOF złożyły do Instytucji 

Zarządzającej fiszki projektów zintegrowanych wypełnione na formularzach 

opracowanych przez IZ. Natomiast, w dniu 2 lipca 2014r. ROF przekazał robocze 

fiszki projektów zintegrowanych planowanych do realizacji w ramach ZIT. Po ich 

otrzymaniu, Instytucja Zarządzająca rozpoczęła weryfikację projektów, ich zakresu, 

kształtu, zgodności z Programem, itd.  

W dniu 22 sierpnia 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim zostało zorganizowane 

spotkanie z przedstawicielami ROF poświęcone projektom planowanym do realizacji 

w ramach ZIT, celem omówienia głównych kwestii problemowych dotyczących ww. 

projektów. 

W dniu 2 września 2014r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął 

Uchwałę nr 389/9291/14 zmieniająca uchwałę nr 337/8091/14 Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad i wytycznych realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 

w ramach RPO WP 2014 – 2020, w tym zasad dotyczących opracowania 
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niezbędnych dokumentów pozwalających uzyskać dofinansowanie na projekty ZIT / 

RIT. Konieczność aktualizacji ww. dokumentu determinowana była przede wszystkim 

zmianami zapisów Umowy Partnerstwa (UP), zatwierdzonej przez Komisję 

Europejską w dniu 23 maja br. Instrumenty terytorialne ZIT/RIT, jako elementy 

realizacji RPO WP 2014-2020, muszą również ściśle wpisywać się w sztywne ramy 

programowania określone przez Komisję Europejską dla nowej perspektywy 

finansowej.  

W dniu 4 września 2014r. do poszczególnych MOF oraz ROF zostały przesłane 

uwagi szczegółowe do zgłoszonych wcześniej przedsięwzięć zintegrowanych.  

Termin na przesłanie przez ROF/MOF poprawionych kart projektów ZIT/RIT upływa 

18 września 2014r. (ROF) oraz 22 września 2014r. (MOF). Dodatkowo, w terminie  

9 - 16 września br. planowane jest przeprowadzenie w Urzędzie Marszałkowskim 

spotkań instruktażowych z przedstawicielami poszczególnych ROF/MOF. 

Wynikiem analizy projektów ZIT/RIT będzie uzgodnienie projektów do realizacji 

– wskazanie ich w Strategii ROF/MOF, przygotowanej przez miasto i opiniowanej 

przez IZ. 
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Informacja o stanie realizacji projektu 
Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa 

Podkarpackiego 

 

 

 

 

 

15 września 2014 r. 
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Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa 

Podkarpackiego 

 

Inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu granic administracyjnych Rzeszowa, na 

terenie Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego, w sąsiedztwie lotniska 

regionalnego Rzeszów – Jesionka, przy drodze wojewódzkiej nr 869 DK9-DK19.  

Nieruchomości, na których realizowana jest Inwestycja, są własnością Województwa 

Podkarpackiego.  

Realizacja Inwestycji powinna zakończyć się w grudniu 2015 roku. 

Przedmiotem projektu jest obiekt podzielony na część: 

 kongresową (bryła odwróconego stożka) - znajdą się tam dwie sale konferencyjne, 

restauracja z zapleczem kuchennym, sala bankietowa i kongresowa, szatnia,  

i inne,. 

 część wystawienniczą (bryła elipsoidy) – znajdzie się tam przestrzeń wystawowa  

o powierzchni ponad 7500 m², pomieszczenia biurowe, podziemna przestrzeń 

parkingowa, pomieszczenia techniczne, i inne,. 

Łączna powierzchnia netto budynku wyniesie ponad 27,5 tyś m² 

 

Powstałe w wyniku realizacji inwestycji Centrum będzie stymulatorem rozwoju 

przemysłu oraz bodźcem kształtującym aktywność w dziedzinie eksportu, 

szczególnie w rejonach słabiej rozwiniętych. Ponadto rezultatem budowy Centrum 

będzie wzbogacenie miasta i województwa o infrastrukturę tworzącą nową jakość 

kontaktów i kooperacji pomiędzy podmiotami z regionu, Polski i świata oraz poprawa 

jakości i wzrost różnorodności produktów turystycznych na Podkarpaciu, dzięki 

zewnętrznym inwestycjom w branżę turystyczną. 
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Przygotowanie- Etapy 

22 sierpnia 2011 r. - Województwo Podkarpackie wystąpiło do PARP  o wpisanie 
zadania pn.”Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa 
Podkarpackiego” na  Listę Projektów  Indywidualnych.  

31 października 2011 r. - podpisanie umowy partnerskiej z RARR. Do zadań 
partnera należało m.in.  

  opracowanie studium wykonalności,  

  przygotowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego, 

 -opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji, 

 realizacja inwestycji; 

20 stycznia 2012 - została podpisana pre-umowa – przygotowanie projektu. 

14 grudnia 2012 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. 

Całkowity koszt projektu  102 080 242,00 

Koszty kwalifikowalne z Vat 95 088 468,64 

Koszty niekwalifikowane z Vat 6 991 773,36 

W tym dofinansowanie EFRR+BP 47 544 234,32 

Wkład własny 54 536 007,68 
 

Przetarg ograniczony na roboty budowlane ogłoszono w lutym 2013 r. Termin 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynął w dniu 22 

marca 2013 r. Zostało złożonych 16 wniosków i wszyscy oferenci wykazali spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu. W dniu 14 czerwca 2013 r. do 16 wykonawców 

przekazano zaproszenie do składania ofert wraz ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia (w tym projekty wykonawcze) Termin otwarcia ofert przypadł na dzień  

2 sierpnia 2013 r.  

Najniższą kwotę w wysokości  122 916 659,98 zł przedstawiła firma Best 
Construction Sp. z o.o. i Karpat-Bud Sp. z o.o. ,  

Według kosztorysu inwestorskiego wartość robót budowlanych wynosi 
155 123 573,11 zł brutto. 

Równolegle w czerwcu 2013 roku ogłoszony został również przetarg 
nieograniczony na Inżyniera Kontraktu dla projektu. Termin otwarcia ofert przypadł 
na dzień 26 lipca 2013 r.  
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Ostatecznie zostało złożonych 12 ofert z czego najniższa złożona przez Bud-Invent 
sp. z o.o. opiewała na kwotę brutto -  547 000,00 zł, a najwyższa opiewała na kwotę 
brutto 2 900 340 zł. 

17 października 2013 r. - zapewnienie od MRR o możliwości zwiększenia 

dofinansowania o kwotę wnioskowaną tj. 16 579 102 zł.  

30 października 2013r. - wybór najkorzystniejszej oferty z przetargu na roboty 

budowlane, wybierając najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Best Construction Sp. 

z o.o. i Karpat-Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. 

30 października 2013 r. - wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji 

Inżyniera Kontraktu.  

Realizacja- Etapy 

21 listopada 2013 r. - podpisanie Umowy na usługę Inżyniera Kontraktu z firmą 

Bud-Invent Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie 

11 grudnia 2013 r. - Zarząd RARR powołuje pełnomocnika ds. realizacji 

projektu 

16 grudnia 2013 - roku otrzymano pismo z Urzędu Zamówień Publicznych brak 

naruszeń przetargu na roboty budowlane. 

19 grudnia 2013 r. - podpisanie Umowy na roboty budowlane z Best Construction 

Sp. z o.o. i Karpat-Bud Sp. z o.o. 

23 grudnia 2013 r. - pomiędzy Województwem Podkarpackim reprezentowanym 

przez RARR S.A. w Rzeszowie  (Strona przekazująca) a Konsorcjum spółek BEST 

Construction Sp. z o.o. w Rzeszowie, Karpat-Bud Sp. z o.o. w Rzeszowie, przy 

udziale Inżyniera Kontraktu BUD-INVENT Sp. z o.o. w Warszawie, został spisany 

protokół przekazania terenu i placu budowy dla wykonania robót ,,Budowa 

Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego”. 

30 grudnia 2013 r. - rozpoczęcie robót budowlanych 

14 luty 2014 r. - odstąpienie od umowy oraz zawarcie 25 lutego br 

Porozumienia z Bud-Invent Sp. z o.o. -  sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu 

przejmuje Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. 
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14 luty 2014 r. - podpisanie aneksu z PARP - zwiększona wartość całkowita 

projektu oraz wartość dofinansowania, ponadto zaktualizowano Harmonogram 

Rzeczowo – Finansowy realizacji Projektu, który to został przedstawiony przez 

Wykonawcę oraz zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu.  

Wraz z wnioskiem o płatność za okres 10.06.2014 - 10.09.2014 złożono do PARP 

zaktualizowany na dzień 4.09.2014 harmonogram rzeczowo- finansowy Realizacji 

Projektu. Dokument obecnie jest analizowany przez pracowników PARP, i do 

momentu otrzymania zgody obowiązuje ostatni zatwierdzony tj. z dnia 25 lipca 

2014 r.   

Wartości wynikające z 
zawartej umowy o 

dofinansowanie projektu 
z dnia 14.12.2012 r. 

Wartości wynikające z 
zawartego aneksu do umowy o 

dofinansowanie z dnia 
14.02.2014 r. 

Całkowity koszt projektu 102 080 242,00 134 826 146,97

Koszty kwalifikowalne z Vat 95 088 468,64 128 246 673,10

Koszty niekwalifikowane z Vat 6 991 773,36 6 579 373,36

W tym dofinansowanie EFRR+BP 47 544 234,32 64 123 336,55 

Wkład własny (Województwo 
Podkarpackie) 54 536 007,68 70 702 709,91

Tabela nr. 2 Zestawienie kosztów realizacji inwestycji. 

Tabela poniżej przedstawia wysokość faktur wystawionych przez wykonawcę tj. Best 

Construction Sp. z o.o. i Karpat-Bud Sp. z o.o.  a jednocześnie zatwierdzonych do 

wypłaty przez Inżyniera Kontraktu. 

Faktura za 
okres 

I kwartał 
2014 

kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień 

Data 
wystawienia 08-04-2014 21-05-2014 09-06-2014 08-07-2014 07-08-2014 9-09-2014 

Wartość w 
PLN 12 960 441,74 1 849 873,83 1 705 020,96 2 482 186,15 2 237 828,26 2 378 346,79

Status zapłacona zapłacona zapłacona zapłacona zapłacona niezapłacona

SUMA 
płatności 

21 235 350,94 

Tabela nr 3. Wysokość i status faktur 
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Według Wystawionych Przejściowych Świadectw Płatności na miesiąc sierpień 2014 wartość 

wykonanych robót- wystawionych faktur wynosi 23 613 697,73 zł, natomiast zapłaconych 

faktur wynosi  21 235 350,94 zł. 

Faktura za I kwartał 2014 r. wymagała poprawy (brak oryginałów oświadczeń oraz 

błędy rachunkowe) i została zwrócona  wraz z załącznikami do wykonawcy. W dniu 

14 maja 20014 wykonawca przedłożył wymagany kompletem dokumentów. 

Ostatecznie faktura została zapłacona 7 dni po terminie płatności, jednak z uwagi na 

błędy po stronie wykonawcy nie  zostały naliczone odsetki karne za nieterminowe 

wykonanie płatności. 

Faktura za kwiecień 2014 r. wymagała poprawy (brak Wniosku o Przejściowe 

Świadectwo Płatności). Zapłacona zgodnie z terminem. 

Faktura za maj 2014 r. – zapłacona zgodnie z terminem. 

Faktura za czerwiec 2014 r. -  zapłacona. 

Faktura za lipiec 2014 r- zapłacona 

Faktura za sierpień 2014-  niezapłacona  

Nie występują zaległości płatnicze. 

Faktury za roboty budowlane płacone są na bieżąco. 

 

Wartość prac wykonanych na koniec sierpnia 2014 stanowi 19,21% kwoty całkowitej. 

 

Zakończono następujące prace: 

 

•  Ukończono konstrukcję żelbetową całego budynku CWK (poza wykonaniem 

wjazdu do garażu od strony zachodniej oraz konstrukcji kanałów wentylacyjnych przy 

budynku).  

• Wykonano montaż stalowych podpór ściany zachodniej elewacji, 

• Wykonano montaż stalowych dźwigarów głównych dachu Sali kongresowej, 

• Zainstalowano podesty stalowe w szachtach technologicznych, 

• Zakończono prace na części wystawienniczej związane z montażem marek 

stalowych pod dźwigary główne „dużej kopuły”. 
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Roboty budowlane rozpoczęte: 

 

• Kontynuowane są prace przy wykonywaniu żelbetowych kanałów 

wentylacyjnych przy budynku (obecnie wykonywane są dwa największe kanały 

wentylacyjne po północnej i południowej stronie obiektu), 

•  Murowane są ściany działowe wewnątrz budynku na wszystkich 

kondygnacjach, 

•  Trwa montaż konstrukcji stalowych na części kongresowej obiektu. 

(kontynuowany jest montaż płatwi stalowych do dźwigarów dachu Sali kongresowej), 

• Rozpoczęto montaż konstrukcji sceny oraz trybuny stalowej w części 

kongresowej obiektu, 

• Kontynuowane jest wykonywanie sieci uzbrojenia terenu wokół budynku oraz 

przyłączy kanalizacyjnych do budynku, 

• Kontynuowanie robót murowych. 

• Kontynuowanie robót związanych z wykonaniem sieci zewnętrznych tj. 

kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

 

Roboty planowane do wykonania w najbliższym czasie: 

 

• Kontynuowanie prac związanych z wykonaniem kanałów wentylacyjnych oraz 

kontynuowanie prac związanych z wykonaniem wykopu pod zjazdy do garaży, 

• Dalszy montaż konstrukcji stalowej w części kongresowej obiektu  

(W najbliższym czasie planowana jest dostawa i montaż elementów stalowych 

tworzących małą kopułę części kongresowej), 

• Kontynuowanie prac związanych z wykonaniem sieci zewnętrznych, 

• W drugiej połowie miesiąca września rozpocznie się dostawa i montaż 

wiązarów drewnianych warstwy spadkowej dachu części kongresowej, 

• Wykonanie instalacji elektrycznych podstawowych w budynku, 

•  Rozpoczęcie w październiku 2014 r montażu ślusarki aluminiowej i szklanej 

fasad na części kongresowej.  

 

  Głównym problemem, który pojawił się podczas realizacji inwestycji jest 

wykonanie konstrukcji stalowej części wystawienniczej.  



8 

 

 Firma Best Construction Sp. z o.o. i Karpat-Bud Sp. z o.o. sygnalizuje, iż  

wady w Dokumentacji Projektowej zaburzają harmonogram realizacji pracy oraz 

uprawniają Wykonawcę do przedłużenia czasu na ukończenie budowy o ok.  

8 miesięcy, a co za tym idzie do dodatkowej zapłaty pokrywającej koszty 

przedłużonego czasu prowadzenia robót, wyliczonych na dzień dzisiejszy na 

kilkumilionowe roszczenia.  

 W dniu 31.07.2014 r. Zamawiający / Inżynier Kontraktu wydał Wykonawcy 

polecenie realizacji konstrukcji stalowej części wystawienniczej zgodnie  

z dostarczoną dokumentacją projektową. W dniu 22.08.2014 r. przekazano 

Wykonawcy rysunki konstrukcji stalowej z naniesionymi korektami. Wprowadzenie 

korekt w dokumentacji wiązało się z podniesieniem temperatury krytycznej do 550 

stopni Celsjusza dla konstrukcji stalowej (jest to temperatura, przy której 

konstrukcja traci nośność w trakcie pożaru). Parametr ten podniesiono po 

przeprowadzeniu dodatkowych analiz i obliczeń z uwagi na trudną dostępność 

farb, które mogłyby posłużyć do zabezpieczenia konstrukcji przy temperaturze 

niższej.   

 Obecnie trwa dodatkowa weryfikacja dokumentacji projektowej konstrukcji 

stalowej przez zewnętrzne renomowane biuro konstrukcyjne w celu ostatecznego 

potwierdzenia poprawności projektu i wyeliminowania wszelkich wątpliwości. 

 Zamawiający stoi na stanowisku, że weryfikacja projektu nie wstrzymuje robót 

budowlanych. Bezpodstawne również są roszczenia wykonawcy co do 

dodatkowych kosztów prowadzenia robót. Zamawiający podtrzymuje stanowisko 

że termin zakończenia robót, tj. 19.12.2015r.  jest możliwy do dotrzymania, 

zgodnie z zawartą umową. 

14 maja 2014 r. - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się  

z prośba o przedstawienie harmonogramu prac zmierzających do wyłonienia 

operatora zarządzającego Centrum Wystawienniczo – Kongresowym. 

PARP zwraca uwagę, iż zgodnie ze wskaźnikami rezultatu określonymi we wniosku  

o dofinansowanie projektu w 2016 roku powinna zostać osiągnięta określona liczba 

minimum 27 imprez wystawienniczych i konferencyjnych, w tym 17 lokalnych, 6 

krajowych i 4 międzynarodowe.  
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W odpowiedzi Departament Rozwoju Regionalnego po uzgodnieniu  

z Zarządem Województwa Podkarpackiego oraz Radcą Prawnym Urzędu przesyła 

przedmiotowy Harmonogram. Jednocześnie podjęto następujące prace z tym 

związane 

9 lipca 2014 r. - zawarcie umowy na obsługę prawną z Kancelarią Prawną 

Strykowski Wachowiak Sp. k. z siedzibą w Poznaniu. 

16 lipca 2014 r. - Kancelaria Prawna przesyła opracowanie stanowiące 

rekomendację dotyczącą optymalnego dla Województwa Podkarpackiego 

modelu wyboru operatora, którego zadaniem będzie zarządzanie obiektem 

Centrum Wystawienniczo – Kongresowym. 

26 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 387/9194/2014 powołuje 

komisję ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór 

operatora CWK 

2 września 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień 

Publicznych oraz Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego zamieszczono ogłoszenie na świadczenie usług 

polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo – 

Kongresowym Województwa Podkarpackiego. Termin składania wniosków   

o zawarcie umowy koncesji przypada na dzień 20 października 2014 r. 

 

PROMOCJA PROJEKTU: 

 

W drodze  zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej równowartości 

30.000,00 euro wyłoniono wykonawcę realizacji strony internetowej CWK,  firmę 

Nfinity sp. z o.o. z Wrocławia. W najbliższych dniach planuje się podpisanie umowy  

z Wykonawcą.  

 



 

Informacja na temat projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” 
– aktualny stan realizacji projektu – 

 
 
Do dnia 16 września br. podpisano siedem z jedenastu umów dotyczących realizacji przedmiotowego zadania 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (zestawienie postępowań przetargowych znajduje się poniżej): 
 „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” Odcinek I – Podpisanie umowy 

z Wykonawcą nastąpiło w dniu 01.09.2014 r.  
 „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” obiekt 88_2 – podpisanie umowy 

z Wykonawca nastąpiło w dniu 01.09.2014 r., 
 „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” obiekt 91_1 – podpisanie umowy 

z Wykonawca nastąpiło w dniu 01.09.2014 r., 
 „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” obiekt 96 i 88_1 – podpisanie 

umowy z Wykonawca nastąpiło w dniu 01.09.2014 r., 
 „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” obiekt 90 – podpisanie umowy 

z Wykonawca nastąpiło w dniu 10.09.2014 r., 
 „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” obiekt 12 – podpisanie umowy 

z Wykonawca nastąpiło w dniu 02.09.2014 r., 
 „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” obiekt 90_1 – podpisanie umowy 

z Wykonawca nastąpiło w dniu 09.09.2014 r., 
W dniu 11.09.2014 zostało wydane polecenie rozpoczęcia kontraktów. 

 
W przypadku zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”– 

Odcinek II zostało ogłoszone kolejne postpowanie przetargowe ze względu na unieważnienie ww. 
postępowania przetargowego. Planowane otwarcie ofert przewidywane jest na 14.10.2014 r. 

 
Odnośnie do zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” 

Odcinek III, w dniu 25.07.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert. Przewidywany termin rozstrzygnięcia 
przedmiotowego zadania uzależniony jest od podpisania Aneksu nr 1 do Umowy Partnerskiej z dnia 30.11.2012 
w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” na 
terenie województwa podkarpackiego zaplanowanego do realizacji w ramach osi priorytetowej V: 
Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe 
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 przez Gminę Miasto Rzeszów. Po licznych 
konsultacjach z Partnerem, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w dniu 15.09.2014 r. 
przesłał ostateczna wersję Aneksu nr 1 . Przedmiotowe zadanie zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po 
otrzymaniu przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie podpisanego przez Partnera Aneksu.  

 
Odnośnie do zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” 

Odcinek IV, w dniu 18.08.2014 r. nastąpiło otwarcie ofert. Przewidywany termin rozstrzygnięcia 
przedmiotowego zadania uzależniony jest od podpisania przez partnerów Aneksu nr2 do Umowy Partnerskiej 
z dnia 30.11.2012 w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji Projektu „Trasy rowerowe w Polsce 
Wschodniej” na terenie województwa podkarpackiego zaplanowanego do realizacji w ramach osi priorytetowej 
V:Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe 



 

Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Podpisanie Aneksu przez Partnerów jest 
uzależnione od podjęcia uchwał Rad Gmin/Powiatów dotyczących zwiększenia zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Partnerów ze względu na wyższą kwotę najniższej oferty w stosunku do kwoty która 
zamierzał przeznaczyć Zamawiający. Przedmiotowe Aneksy zostały podpisane przez ośmiu z jedenastu 
Partnerów. Ostatni Aneks zostanie przesłany do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w 
terminie do 25.09.2014 r.. Niezwłocznie po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie przedmiotowego postepowania. 

 
Odnośnie do zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” Odcinek V, 

w dniu 09.09.2014 roku nastąpiło otwarcie ofert.  W następstwie otwarcia ofert dla zadania kwota jaką 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadanie (17 469 318,70 zł) okazała się niższa o 11 408 
441,19 zł w stosunku do najniższej oferty złożonej przez firmę Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z 
o.o. w Rzeszowie (28 877 759,89 zł). 
 

Po przeprowadzonej analizie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu „Trasy rowerowe 
w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”, uwzględniając kwoty ofert przetargowych jakie złożono na 
poszczególne zadania projektu stwierdza się, że całkowita wartość projektu wynosić będzie 73 084 955,01 zł, z 
czego 3 968 115,81 zł zostanie zabezpieczone przez Partnerów projektu w ramach kosztów 
niekwalifikowanych. Wartość kosztów kwalifikowanych zwiększy się z 65 596 475,14 zł do kwoty 69 116 839,20 
zł. Brakująca kwota wydatków kwalifikowanych w stosunku do kwoty wynikającej z umowy o dofinansowanie to 
3 520 364,06 zł. Podkarpacki Zarząd Dróg wojewódzkich w Rzeszowie w dniu 16.09.2014 r. zawnioskował do 
Zarządu Województwa Podkarpackiego o przesunięcie wolnych środków na zadaniach: 
 ”Wykonanie właściwych prac stabilizacyjnych dla zadania: Zabezpieczenie osuwiska i korpusu drogowego 

w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Szklary w km 62+692 – 62+737 w m. Wólka Hyżneńska”,  
 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza”, 
 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – 

Wołosate – Granica Państwa odcinek Komańcza – Radoszyce km 33+000-39+300". 
 
Odnośnie do zadania „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad zadaniem „Trasy rowerowe w Polsce 

Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (5 odcinków, obiekty inżynierskie 
: nr 12, nr 88_1, nr 88_2, nr 90, nr 90_1, nr 91_1, nr 96) w dniu 03.09.2014 r nastąpiło otwarcie ofert. W dniu 
15.09.2014 nastąpiło rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania przetargowego. 

 
Ponadto trwają prace nad wykonaniem „łącznika” Województwa Lubelskiego z Województwem 

Świętokrzyskim przez teren Województwa Podkarpackiego: 
 W dniu 13.08.2014 odbyło się spotkanie przedstawicieli Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Rzeszowie z przedstawicielami Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku w celu wyznaczenia ewentualnego 
przebiegu przedmiotowego „łącznika”. Podczas spotkania omówiono przebieg oraz ewentualny zakres 
rzeczowy. Po spotkaniu odbył się objazd proponowanej trasy łączącej województwo lubelskie 
z województwem świętokrzyskim. Podczas objazdu ustalono wstępnie przebieg od miejscowości Ciosmy 
w województwie lubelskim do miejscowości Czekaj w województwie podkarpackim. 

 W dniu 20.08.2014 r. odbyło się spotkanie ze Starostą Niżańskim podczas którego uzgodniono przebieg 
oraz zakres „łącznika” 



 

 W dniu 21.08.2014 r. została przesłana e-mailem pozytywna opinia Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku 
dotycząca wybranego przebiegu. W związku z powyższym Podkarpacki Zarząd Dróg wojewódzkich w 
Rzeszowie zwrócił się pismem znak PZDW-RZ-WFU-3052/TrRow/182/14 z dnia 21.08.2014 r. o pisemne 
uzgodnienie przebiegu „łącznika”. 

 W dniu 22.08.2014 r. potwierdzono uzgodniony na roboczo z przedstawicielami Lubelskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Lublinie punkt styku pomiędzy województwem podkarpackim i województwem 
świętokrzyskim w miejscowości Ciosmy.  

 W dniu 22.08.204 r. przesłano pismem znak PZDW-RZ-WFU-3052/TrRow/185/14 do Instytucji 
Pośredniczącej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ostateczną propozycję przebiegu łącznika. 

 W dniu 26.08.2014 Starosta Niżański pismem GM.033.106.2012pozytywnie zaopiniował przebieg 
„łącznika”. 

 W dniu 26.08.2014 odbyło się spotkanie z Wicestarostą Sławomirem Czwalem oraz z Panią Jadwigą 
Malugą – Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Mieniem podczas którego uzgodniono, że pracownicy 
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie włączą się w przygotowanie Szczegółowego 
Opisu Przedmiotu Zamówienia dla postępowania przetargowego dotyczącego „łącznika”. Ustalono 
również, że zostanie przesłana e-mailem lista informacji niezbędnych do przygotowania Szczegółowego 
Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 W dniu 28.08.2014 wystąpiono o udzielenie niezbędnych informacji aby można było rozpocząć prace 
związane z przygotowaniem Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia do postępowania 
przetargowego na dokumentację techniczna „łącznika”. Do dnia dzisiejszego Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie nie otrzymał żadnych materiałów. Należy podkreślić, że zgodnie z wytycznymi 
Instytucji Pośredniczącej dokumentacja dotycząca wykonania przedmiotowego „łącznika” powinna zostać 
wykonana do końca IV kwartału 2014 r. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku informują obecnie, 
że ewentualne prace nad „łącznikiem” uzależnione są od spotkania Pana Gabriela Waliłko – Starosty 
Niżańskiego z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. 

 W dniu 09.09.2014 r. przesłano pismo ponaglające do Starosty niżańskiego wzywające do pilnego 
przekazania do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zagadnień niezbędnych do przygotowania 
Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

 
Zestawienie postępowań przetargowych 

Lp. Odc. 
Ogłoszenie 
przetargu 

Planowany 
termin 

otwarcia ofert 

Planowany 
termin 

rozstrzygnięcia 

Planowany 
termin 

podpisania 
umowy 

Kwota którą 
zamawiający 

przeznacza na 
zadanie [zł] 

Oferta 

1 I 16.05.2014 
16.07.2014 
nastąpiło 
otwarcie 

11.08.2014 
rozstrzygnięto 

podpisano 
umowę  

01.09.2014 
6 130 225,72 

wybrana oferta: Konsorcjum 
Firm: STAL – TECH Sp. z o.o. 

ul. Budowlanych 3 37-550 
Radymno - Lider Konsorcjum 

oraz Firma Remontowo – 
Budowlana Piotrowski Paweł, 

Piwoda 150, 37-522 
Wiązownica  - Partner 

Konsorcjum, 
Cena oferty (wraz z podatkiem 



 

VAT 23%): 4 216 869,01 zł. 

2 II 
03.07.2014 

III postępow. 
przetarg. 

 
13.10.2014 

 
    

3 III 13.06.2014 
25.07.2014 
nastąpiło 
otwarcie 

19.09.2014 
najwcześniej 

około  
30.09.2014 

8 499 438,75 
Najniższa oferta  MAT BUD 

7 998 550,40 zł 

4 IV 27.06.2014 
18.08.2014 
nastąpiło 
otwarcie 

najwcześniej 
około  

25.09.2014 

najwcześniej 
około  

07.10.2014 
4 320 487,65 

Najniższa oferta MAT BUD 
5 215 057,54 zł 

5 V 
29.07.2014  
II postępow. 

przetarg. 

09.09.2014 
nastąpiło 
otwarcie 

Oferta w trakcie 
sprawdzania 

- 17 469 318,70 
Oferta  MPDiM   

28 877 759,89 zł 

 

Lp. Obiekt 
Ogłoszenie 
przetargu 

Planowany 
termin 

otwarcia 
ofert 

Planowany 
termin 

rozstrzygnięcia 

Planowany 
termin 

podpisania 
umowy 

Kwota którą 
zamawiający 

przeznacza na 
zadanie [zł] 

Oferta 

1. 
88_2 (budowa 

- gmina 
Krzywcza) 

22.05.2014 
03.07.2014  
nastąpiło 
otwarcie 

13.08.2014 
rozstrzygnięto 

podpisano 
umowę 

01.09.2014 
6 317 895,27 

Wybrana oferta: 
Eurovia Polska S.A. 

Bielany Wrocławskie, 
ul. Szwedzka 5, 55-040 

Kobierzyce, 
Cena oferty (wraz z 

podatkiem VAT 23%): 
6 146 924,99 zł; 

2. 
91_1 (budowa 

– Miasto 
Przemyśl) 

27.05.2014 
08.07.2014  
nastąpiło 
otwarcie 

11.08.2014 
rozstrzygnięto 

podpisano 
umowę 

01.09.2014 
4 573 029,59 

Wybrana oferta: 
SKANSKA  S.A., ul. 

Gen. Józefa Zajączka 
9, 01-518 Warszawa, 
Cena oferty (wraz z 

podatkiem VAT 23%): 
4 882 881,06 zł; 

3. 

96 i 
88_1(remont –
gmina Stubno, 

gmina 
Krzywcza) 

30.05.2014 
10.07.2014  
nastąpiło 
otwarcie 

11.08.2014 
rozstrzygnięto 

podpisano 
umowę 

01.09.2014 
813 163,75 

Wybrana oferta: 
Przedsiębiorstwa 

Produkcyjno Handlowo-
Usługowego  „JAWAL” 

Sp. z o.o., ul. Kamienna 
7, 25-041 Kielce, 

Cena oferty (wraz z 
podatkiem VAT 23%): 

947 020,05 zł; 

4. 

90 
(poszerzenie – 

gmina 
Krasiczyn, 

przy drodze 

08.07.2014 
19.08.2014 

 
28.08.2014 

rozstrzygnięto 
10.09.2014 355 797,24 

349 197,00 zł 
Zakład Produkcjno – 

Usługowy DROMET ul. 
Pogodna 21 37-500 

Jarosław 



 

krajowej nr 28, 
Prałkowce) 

5. 

12 (budowa – 
gmina 

Radomyśl nad 
Sanem, przy 

drodze 
wojewódzkiej 

nr 856) 

27.06.2014 
08.08.2014 
nastąpiło 
otwarcie 

 
20.08.2014 

rozstrzygnięto 

podpisano 
umowę  

02.09.2014 
544 156,53 

588 678,00 zł 
KONSORCJUM: 

STAL-TECH Sp. z o.o. - 
Lider 

37-550 Radymno 
ul. Budowlanych 3 
Firma Budowlana 

PIOTROWSKI 
Paweł Piotrowski – 

Partner 
37-522 Wiązownica 

Piwoda 150 

6. 

90_1 (budowa 
–Gmina 

Krasiczyn, m. 
Olszany) 

08.07.2014 
19.08.2014 
 godz.1330 

27.08.2014 
rozstrzygnięto 

09.09.2014 396 725,57 

364 080,00 zł 
INTOP Tarnobrzeg Sp. 

z o.o. 39-400 
Tarnobrzeg ul. 

Sienkiewicza 145M 

 

Lp. 
Inżynier 

Kontraktu 
Ogłoszenie 
przetargu 

Planowany 
termin 

otwarcia ofert 

Planowany termin 
rozstrzygnięcia 

Planowany 
termin 

podpisania 
umowy 

Kwota którą 
zamawiający 

przeznacza na 
zadanie [zł] 

Oferta 

1. 

Pełnienie 
funkcji 

Inżyniera 
Kontraktu 

24.07.2014 
03.09.2014 
nastąpiło 
otwarcie 

15.09.2014 
rozstrzygnięto 

 1 311 929,50 

519 060,00 zł 
Prokom 

Constructions sp. z 
o.o. 

ul. Spółdzielcza 2 
41-200 Sosnowiec 

– 
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INFORMACJA  
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w okresie od 13 sierpnia 2014 r. do 9 września 2014 r. 

 

 
 

W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego 
obradował na posiedzeniach: 
 nr 383 w dniu 14 sierpnia 2014 r.,  
 nr 384 w dniu 19 sierpnia 2014 r., 
 nr 385 w dniu 21 sierpnia 2014 r., 
 nr 386 w dniu 22 sierpnia 2014 r., 
 nr 387 w dniu 26 sierpnia 2014 r., 
 nr 388 w dniu 29 sierpnia 2014 r., 
 nr 389 w dniu 2 września 2014 r., 
 nr 390 w dniu 4 września 2014 r., 
 nr 391 w dniu 8 września 2014 r., 
 nr 392 w dniu 9 września 2014 r. 
 
Przedmiotem 383. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 14 sierpnia 2014 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
 przyjęcia wstępnego projektu „Stanowiska negocjacyjnego do Kontraktu 

Terytorialnego dla województwa podkarpackiego”, 
 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2014 r. planów 

finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa. 
 
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  

 
Zarząd Województwa przyjął 2 projekty uchwały Sejmiku Województwa, które 
przekazano pod obrady Sejmiku Województwa. 

 
 
Przedmiotem 384. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 19 sierpnia 2014 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 
 wyposażenia targowiska stałego objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, 
 zmiany uchwały Nr 359/8590/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
 

Przedmiotowa zmiana dotyczy uchwały w sprawie organizacji konkursu Piękna 
Wieś Podkarpacka 2014. Polega ona na powołaniu do składu Komisji 
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Konkursowej pracownika Sekretariatu Krajowego Sieci Obszarów Wiejskich 
UMWP. Ponadto dokonano modyfikacji Regulaminu pracy ww. komisji poprzez 
wprowadzenie zapisu w brzmieniu: „Komisja składa się z 9 Członków a działa  
w składzie co najmniej 3 osobowym.” /poprzednio: Komisja składa się  
z 8 członków a działa w składzie co najmniej 5 osobowym/. 

 
 realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim /4 uchwały/, 
 zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości przez Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 
 wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektu budowlanego, 
 zmiany Uchwały Nr 32/387/07 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu 
składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
ustalenia ramowego wzoru wniosku, ramowego wzoru umowy o dofinansowanie 
robót budowlanych oraz określenia zadań Komisji do spraw opiniowania 
wniosków o dofinansowanie robót budowlanych, zmienionej Uchwałą  
Nr 109/1900/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  
13 maja 2008 r. 

 
Przedmiotowe zmiany dotyczą następujących załączników do ww. uchwały: 
1) Zasad i trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze 

środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących 
rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych /wprowadzono 
informację o możliwości rozliczenia części wymaganego udziału własnego 
wnioskodawcy w postaci darowizny materiałów budowlanych, pracy sprzętu  
i robocizny oraz pracy niewykwalifikowanych robotników budowlanych  
w ramach wolontariatu, wprowadzono zapis o możliwości uzyskania opinii od 
specjalistów, zmodyfikowano tabele skali punktowej/, 

2) Wzoru wniosku o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów 
służących rehabilitacji ze środków PFRON w ramach zadań Samorządu 
Województwa Podkarpackiego /doprecyzowano pytania o informacje  
o wnioskodawcy, o zadaniu planowanym do wykonania/, 

3) Ramowego wzoru umowy na dofinansowanie robót budowlanych obiektów 
służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych /wprowadzono warunki 
niezbędne dla celów księgowych oraz konieczność stosowania przez 
wnioskodawcę zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych/, 

4) Regulaminu Komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku  
z potrzebami osób niepełnosprawnych /wprowadzono zapis dopuszczający 
uzyskanie opinii o złożonych wnioskach od specjalistów/.  

 
 zmiany Uchwały Nr 317/7594/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. 
Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. 
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Przedmiotowa zmiana uchwały polega na zwiększeniu zakresu rzeczowego 
zadania pn. „Modernizacja budynków Nr 1 i 4 – zwiększenie pojemności 
Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu” /z uwagi na 
powstałe oszczędności poprzetargowe/. 
 

 przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu, 

 ogłoszenia konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego pt. Program 
wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą 
Naprotechnologii na lata 2014 – 2016, 

 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2014 r., 

 zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego /2 uchwały/, 
 ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego dyrektorom wojewódzkich 

jednostek oświatowych, 
 przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Jeżowe, 
 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 

Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r., 
 wyrażenia zgody na wykorzystanie dotacji, 
 realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 
 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 282/6837/13 z dnia 

22 października 2013 r. w sprawie powołania Podkarpackiego Forum 
Terytorialnego Województwa Podkarpackiego. 

 
Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy poszerzenia składu przedstawicieli 
partnerów gospodarczych będących członkami Podkarpackiego Forum 
Terytorialnego o przedstawiciela sektora bankowego, tj. Dyrektora Oddziału 
Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie. 

 
 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Państwową Wyższą Szkołą 

Wschodnioeuropejską w Przemyślu, 
 zmian w projekcie pn. „Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody  

w Dąbrowicy i Kuryłówce oraz budowa sieci wodociągowej na odcinkach 
Słoboda-Trusze, Kuryłówka, Brzyska Wola i Dąbrowica” realizowanego przez 
Gminę Kuryłówka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego  
w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% 
dotacji, 

 udzielenia pełnomocnictwa procesowego /2 uchwały/, 
 wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie 

projektu, 
 wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, 

których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu 
Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r.  
w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania 
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z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 
Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B - Bezpośrednie dotacje 
inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania 
oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe 
przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

 
Przedmiotowa zmiana polega na skreśleniu pozycji Nr 112 i Nr 136  
w Załączniku Nr 3 do ww. uchwały oraz odstąpieniu od dofinansowania 
projektów i podpisania Umowy o dofinansowanie z następującymi firmami: 
1) Pracownią Konstrukcyjną Tomasz Dulęba realizującą projekt pn. „Utworzenie 

nowego stanowiska w biurze projektów konstrukcji budowlanych  
w Rzeszowie przy ulicy Króla Bolesława Chrobrego 22/27” nr - WND-
RPPK.01.01.00-18-297/13, 

2) GAL-MET Andrzej Ginalski realizującą projekt pn. „Wzrost konkurencyjności 
firmy GAL-MET poprzez zastosowanie innowacyjnej linii technologicznej do 
cynkowania lamelarnego” nr - WND-RPPK.01.01.00-18-591/13. 

 
 zmiany Uchwały Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie 

dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 
Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje 
inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

 
Przedmiotowa zmiana polega na skreśleniu pozycji Nr 139 w Załączniku Nr 3 do 
ww. uchwały oraz odstąpieniu od dofinansowania projektu i podpisania Umowy  
o dofinansowanie z firmą Pracownia Architektoniczna "Archicomp" Ryszard 
Miklas realizującą projekt pn. „Wdrożenie nowej technologii projektowania  
w Pracowni Architektonicznej Archicomp” nr - WND-RPPK.01.01.00-18-122/13. 

 
 przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie 

projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa 
Podkarpackiego Nr 118/2679/12 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie wyboru 
projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna  
i Innowacyjna Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe 
przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 maja 2010 r., 

 przyjęcia stanowiska dotyczącego wyrażenia zgody na zmianę terminów 
realizacji projektu pn. „Efektywne klastry – podstawą innowacyjności i źródłem 
trwałego rozwoju regionalnego” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 zmiany Uchwały Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dokonania 
oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe 
przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

 
Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy rozwiązania Umowy o dofinansowanie 
projektu pn. „Zakup nieruchomości wraz z niezbędnym wyposażeniem w celu 
rozbudowy działalności przedsiębiorstwa P.P.H.U. Agnieszka Mnich o usługi 
hotelowo-gastronomiczne” nr UDA-RPPK.01.01.00-18-514/08-00, zawartej  
z P.P.H.U. MNICH AGNIESZKA, 35-959 Rzeszów, ul. Stanisława 
Wyspiańskiego, pawilon nr 12. 

 
 zmiany uchwały Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie dokonania 

oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe 
przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

 
Przedmiotowa zmiana polega na skreśleniu pozycji Nr 200 w załączniku Nr 3 do 
ww. uchwały w związku z uprzednim rozwiązaniem umowy o dofinansowanie 
projektu nr UDA-RPPK.01.01.00-18-362/08-00 pn.: „Rozbudowa i modernizacja 
kompleksu w Rudnej Małej na cele gastronomiczno-hotelowe, szansą na 
rozwinięcie działalności Tatiana Skuba Firma „ORION””, zawartej z Tatiana 
Skuba Firma „ORION”; 35-111 Rzeszów; ul. Krakowska 443.  

 
 zmiany Uchwały Nr 304/6118/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania 

oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza 
i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013. 

 
Przedmiotowa zmiana polega na skreśleniu pozycji Nr 2 oraz Nr 74 w załączniku 
Nr 3 do ww. uchwały w związku z uprzednim rozwiązaniem umowy  
o dofinansowanie następujących projektów: 
1) „Promocja Podkarpacia poprzez udział w międzynarodowych imprezach 

targowych firmy RES-DROB” nr UDA-RPPK.01.04.00-18-069/10-00, 
2) „Udział firmy „FAMILIA” w targach o charakterze międzynarodowym w celu 

budowania trwałej sieci powiązań handlowych ze szczególnym 
uwzględnieniem partnerów z Ukrainy i Słowacji” nr UDA-RPPK.01.04.00-18-
075/10-00. 

 
 zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania 

oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe 
przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013. 

 
Przedmiotowa zmiana polega na skreśleniu pozycji Nr 12 w załączniku Nr 7 do 
ww. uchwały w związku z uprzednim rozwiązaniem umowy o dofinansowanie 
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projektu nr: UDA-RPPK.01.01.00-18-572/09-00 pn.: „Wdrożenie innowacyjnej 
technologii produkcji wielkowymiarowych elementów konstrukcyjnych z drewna 
klejonego warstwowo do FAMILIA Spółka Jawna”. 
 

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Zarząd Województwa przyjął 7 projektów uchwał Sejmiku Województwa, które 
przekazano pod obrady Sejmiku Województwa. 
 

3. Przyjęcie projektów uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 
 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r., 
 zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2014 r. 
 

4. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Głowienka 4” w gminie Miejsce Piastowe, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Rogi 8 - tereny rolnicze” w gminie Miejsce Piastowe, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 255/7/2013 na osiedlu Pobitno, obejmującego obszar o powierzchni ok. 4,9 ha 
położony pomiędzy ul. Spółdzielczą i al. Żołnierzy Wojska Polskiego  
w Rzeszowie, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dębica uchwalonego uchwałą nr V/52/02 Rady Gminy 
Dębica z dnia 28 sierpnia 2002 r., 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Dębica obszaru położonego w miejscowościach Kędzierz i Kozłów, 

 uzgodnienia projektu X zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica, dla obszaru położonego  
w miejscowościach Kędzierz i Kozłów, 

 wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zwrotu przez firmę „FAMILIA” 
Jurkiewicz i Wspólnicy Spółka Jawna środków przeznaczonych na realizację 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych na 
podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013 „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wielkowymiarowych 
elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego warstwowo do FAMILIA Spółka 
Jawna” nr UDA-RPPK.01.01.00-18-572/09-00 z dnia 19 sierpnia 2010 r. 
z późniejszymi zmianami. 
 

5. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie 
przekazania trwałego zarządu ustanowionego na zabudowanej nieruchomości 
położonej przy ul. Sienkiewicza 159A, obręb 0012 Tarnobrzeg, oznaczonej  
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1507/37 o powierzchni 
0,1056 ha, objętej księgą wieczystą nr TB1T/00056550/8, stanowiącej własność 
Województwa Podkarpackiego, między jednostkami organizacyjnymi 
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Województwa Podkarpackiego, tj. Zespołem Kolegiów Nauczycielskich  
w Tarnobrzegu a Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 
 

6. Pozostałe tematy. 
 
1. Informacja na temat stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w kontekście zasady n+3/n+2 
za I półrocze 2014 r.  

2. Informacja o stanie wdrażania osi II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

3. Informacja w sprawie realizacji przez Województwo Podkarpackie usługi 
użyteczności publicznej w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w 2015 
roku.  

4. Informacja dotycząca odpraw Prezesów i Członków Zarządu Spółek ze 100% 
udziałem Województwa Podkarpackiego. 

5. Wnioski Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego oraz 
Departamentu Rozwoju Regionalnego o dokonanie zmian w wykazie 
przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. 

6. Wnioski Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, 
Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki 
Społecznej oraz Departamentu Edukacji i Nauki o dokonanie zmian w wykazie 
przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025. 

7. Zestawienie propozycji zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2014 r. na sesję Sejmiku Województwa w miesiącu wrześniu br., złożonych 
przez Departamenty Urzędu. 

8. Podjęcie decyzji w sprawie założenia lokaty bankowej. 
 
 

Przedmiotem 385. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 21 sierpnia 2014 r. był następujący temat: 
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zlecenia 

działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego. 
 
 
Przedmiotem 386. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 22 sierpnia był następujący temat: 
 
1. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 
Zarząd Województwa przyjął 3 projekty uchwał Sejmiku Województwa, które 
przekazano pod obrady Sejmiku Województwa. 
 

 
Przedmiotem 387. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 26 sierpnia 2014 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
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 wyrażenia zgody na odbycie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 
„Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. oraz reprezentowania Województwa 
Podkarpackiego, 

 zmiany Uchwały Nr 341/8114/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
22 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa 
stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 
2014. 

 
Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy wyrażenia zgody na realizację 
dodatkowego zadania przez Gminę Bojanów oraz kolejnych 3 zadań przez 
Gminę Strzyżów /z uwagi na powstałe oszczędności/. 

 
 ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 2554 położonej w obrębie 202 

miasta Przemyśla, 
 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków oraz wniosków odrzuconych w ramach 

realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim, 

 realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim /2 uchwały/, 

 uznania za celową realizację zadań publicznych pod nazwą „Konferencja 
szkoleniowa - Skąd się biorą gniew i agresja u dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej w szkole? Jak sobie z tym radzić?” oraz pod nazwą  
„V Wojewódzki Marsz Terenowy” przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej, 

 zmiany Uchwały Nr 133/3046/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmienionej Uchwałą Nr 209/4892/13 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2013 r., 
zmienionej Uchwałą Nr 218/5166/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
z dnia 19 marca 2013 r. zmienionej Uchwałą Nr 370/8821/14 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia 
Procedury Oceny Projektów Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na 
lata 2012 -2015 wraz z załącznikami, Wytycznych w sprawie kwalifikowalności 
wydatków w ramach SPPW, Wytycznych w sprawie  monitorowania realizacji 
projektów w ramach SPPW, Wytycznych w sprawie kwalifikowalności podatku 
VAT w ramach SPPW. 

 
Przedmiotowa zmiana uchwały polega na wydłużeniu terminu zawarcia umów  
z beneficjentami na 85 dni roboczych od daty podjęcia uchwały przez Zarząd 
Województwa o dofinansowaniu projektów /termin ten pozwoli zebrać stosowne 
dokumenty do zawarcia umów i wprowadzić zmiany do WPF/. 

 
 powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana 

Pawła II w Krośnie, 
 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej /3 uchwały/, 
 zawarcia aneksu do umowy nr DOA.III.273.86.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

zawartej z firmą NEWAG S.A. na dostawę trójczłonowych zespołów trakcyjnych  
z napędem elektrycznym do obsługi połączeń wojewódzkich  
i międzywojewódzkich, 
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 upoważnienia do występowania do terenowych organów Transportowego Dozoru 
Technicznego, 

 udzielenia pełnomocnictwa /3 uchwały/, 
 powołania komisji ds. przygotowania i przeprowadzenia postępowania na wybór 

operatora Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa 
Podkarpackiego z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.  
o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz w sprawie regulaminu pracy ww. 
komisji, 

 powołania dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, 
 powołania dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, 
 powołania dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 
 powołania dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, 
 zlecenia działań promocyjnych poprzez promocję w teledysku do piosenki 

Mateusza Mijala, 
 zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas  

„I Wielkiego Pikniku Rodzinnego Kolbuszowa za Życiem”, 
 zmiany uchwały Nr 295/7152/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 
 

Przedmiotowa zmiana uchwały podyktowana jest zamianami personalnymi  
w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof.  
E. Brzezickiego w Żurawicy. Dotyczy ona udzielenia pełnomocnictwa nowemu 
dyrektorowi jednostki w ramach umowy zawartej pomiędzy Województwem 
Podkarpackim a firmą Asseco Poland S.A. na budowę i wdrożenie 
„Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”. 

 
 zmiany uchwały Nr 357/8521/14 z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania 

Komitetu Sterującego dla Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” 
„PSIM” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 2007-2013. 

 
Przedmiotowa zmiana uchwały podyktowana jest zamianami personalnymi  
w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof.  
E. Brzezickiego w Żurawicy. Dotyczy ona powołania do składu Komitetu 
Sterującego PSIM nowego dyrektora jednostki. 

 
 przyjęcia wzoru aneksu do umowy o świadczenie usługi audytu zewnętrznego 

projektu „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”, 
 przyjęcia wzoru aneksu do umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 

projektu „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”, 
 zawarcia Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w ramach 

Umowy nr OR-IV.273.2.62.2013 z dnia 13.09.2013 na budowę i wdrożenie 
„Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”, 

 zatwierdzenia zmian w dokumencie „Prawa i Obowiązki Województwa 
Podkarpackiego/Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Wydziału 
Projektów Własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, 

 rozpatrzenia protestu /2 uchwały/, 
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 zatwierdzenia Sprawozdania okresowego Instytucji Zarządzającej RPO WP  
z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2014 r., 

 skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Rz 575/14, 

 ogłoszenia konsultacji społecznych projektu zgłoszonego na Listę rezerwową 
Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 rozwiązania umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu 
kluczowego pn. „Adaptacja, rozbudowa oraz wyposażenie obiektu WSIiZ  
w Przemyślu dla podniesienia poziomu i jakości kształcenia w aspekcie potrzeb 
gospodarki", 

 przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie przyjęcia Raportu o stanie zagospodarowania 
przestrzennego województwa podkarpackiego oraz Oceny realizacji inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym ujętych w obowiązującym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, 

 wydłużenia terminów związanych z realizacją projektu pn. „Budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Poraż oraz na os. Leska Góra w Zagórzu” 
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 zwiększenia dofinansowania w projekcie kluczowym pn. „Modernizacja dróg 
powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” realizowanym przez Gminę 
Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 zmiany w Regulaminie konkursu zamkniętego dla naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Regionalny system 
innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007–2013 - nabór 2013, 

 przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany miejsca realizacji projektu  
nr RPPK.01.01.00-18-071/13, pn.: „Wdrożenie innowacyjnej linii produkcyjnej 
wykorzystującej cięcie plazmowe w procesie wytwarzania rekuperatorów na 
rzecz wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa z sektora wysokiej 
szansy”, złożonego przez WANAS Marek Waszkiewicz, wybranego do 
dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego  
Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. (z późniejszymi zmianami), 

 przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany miejsca realizacji projektu  
nr RPPK.01.01.00-18-326/13, pn.: „Udoskonalenie infrastruktury firmy Invest  
Sp. z o.o. poprzez zakup nowych urządzeń”, złożonego przez INVEST Sp. z o.o., 
wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego 
Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. (z późniejszymi zmianami), 

 przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie 
projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa 
Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania 
oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe 
przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013 /2 uchwały/, 
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 zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania 
oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe 
przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

 
Przedmiotowa zmiana polega na skreśleniu pozycji Nr 40 w załączniku nr 7 do 
ww. uchwały w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu  
nr UDA-RPPK.01.01.00-18-831/09-00 pn.: „Poprawa konkurencyjności 
przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w branżę turystyczną”, zawartej  
z przedsiębiorstwem „AREL” Arkadiusz Kuc; 38-700 Ustrzyki Dolne;  
ul. Dworcowa 5. 

 
 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. /2 uchwały/, 
 planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2014 r., 
 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa 

Podkarpackiego za I półrocze 2014 roku, 
 przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

Województwa Podkarpackiego. 
 
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  

 
Zarząd Województwa przyjął 3 projekty uchwały Sejmiku Województwa, które 
przekazano pod obrady Sejmiku Województwa. 

 
3. Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 

Zarząd Województwa zaopiniował 3 projekty uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego.  
 

4. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 kwietnia 2012 
roku, znak: GG-II.2501.36.3.2012, 

 ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność 
Województwa Podkarpackiego, położonej w obrębie Teodorówka gm. Dukla, na 
rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 

 ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność 
Województwa Podkarpackiego, położonej w obrębie Kuńkowce gm. Przemyśl, na 
rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 

 ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność 
Województwa Podkarpackiego, położonej w obrębie Wapowce gm. Przemyśl, na 
rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 
 

5. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 106/14/2005 - I „Drabinianka-Kaczenice” w Rzeszowie, 
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 uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta Jasła „WARZYCE II - Nr 42”, 

 wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zwrotu przez Gminę Zagórz 
środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich przyznanych na podstawie umowy o dofinansowanie 
projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 – wersja: 
refundacja „Budowa sieci wodociągowej dla części miejscowości Zagórz  
i Tarnawa Dolna” nr UDA-RPPK. 04.01.00-18-012/11-00 z dnia 20 grudnia  
2012 r.( z późn. zm.). 

 
6. Pozostałe tematy. 

 
1. Informacja o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz łagodzenia 

negatywnych skutków bezrobocia w celu zapobiegania patologiom społecznym. 
 
 
Przedmiotem 388. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 29 sierpnia 2014 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 
 zawarcia aneksu do umowy nr OR-IV.273.2.58.2013 z dnia 04.-9.2013 r. na 

dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych trójczłonowych zespołów trakcyjnych  
z napędem elektrycznym typu 40WE (ETZ), 

 przyjęcia poprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego, 

 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2014 r., 

 wyrażenia zgody na udostępnienie pojazdu szynowego typu 36 WE001, 
 przyjęcia autopoprawki do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Podkarpackiego na rok 2014". 

 
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  

 
Zarząd Województwa przyjął 3 projekty uchwał Sejmiku Województwa, które 
przekazano pod obrady Sejmiku Województwa. 

 
 
Przedmiotem 389. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 2 września 2014 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, 
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 zbycia nieruchomości położonych w Zaczerniu gmina Trzebownisko i Rudnej 
Małej gmina Głogów Małopolski, będących własnością Województwa 
Podkarpackiego, 

 udzielenia upoważnienia do reprezentowania przed sądami powszechnymi  
i organami egzekucyjnymi, 

 przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach 
Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa  
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2007-2013, 

 realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2014 rok oraz 
w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu 
Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie 
Podkarpackim, 

 realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007-2013 na 2014 rok, 
 realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim /5 uchwał/, 
 uznania celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Aktywizacja 

zawodowa i społeczna osób uzależnionych od alkoholu mieszkających w Domu 
dla bezdomnych mężczyzn” przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 
Koło w Dębicy, 

 przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej im prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, 

 przyznania dotacji celowej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 

 przyznania dotacji celowej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 

 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez 
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2014 rok, 

 wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu  
pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” /6 uchwał/, 

 zmiany uchwały w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się  
w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez 
Województwo Podkarpackie. 

 
Przedmiotowa zmiana uchwały podyktowana jest dostosowaniem nazw szkół 
policealnych, związanych z przekształceniem medycznych szkół policealnych  
w Medyczno-Społeczne Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

 
 przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu, 
 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 

Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2014 r., 

 wyrażenia zgody na przystąpienie Województwa Podkarpackiego do 
współorganizacji ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska Rocznej 
Konferencji Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych  
pt. „Innowacje i badania – transgraniczny rozwój poprzez partnerstwo publiczno-
prywatne”, w Rzeszowie, 
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 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /2 uchwały/, 

 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 
Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r., 

 udzielenia upoważnienia, 
 zatwierdzenia projektu ogłoszenia o koncesji na wybór operatora Centrum 

Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego, 
 przyjęcia wzoru aneksu do umów określających szczegółowe zasady współpracy 

przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, 
 zmiany wzorów Aneksów do Istotnych Postanowień Umów związanych  

z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”, 
 udzielenia pełnomocnictwa /2 uchwały/, 
 rozpatrzenia protestu /3 uchwały/, 
 protestu /3 uchwały/, 
 zaopiniowania wniosku upoważnionego przez Województwo Podkarpackie Pana 

Macieja Nowaka reprezentującego MX3 Sp. z o.o., 
 zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających 

raportowaniu do Komisji Europejskiej, 
 decyzji o przygotowaniu do realizacji projektu kluczowego umieszczonego na 

Liście rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 wyrażenia zgody na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu  
pn. „Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego” realizowanego 
przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 zmiany uchwały nr 208/3938/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej  
i warunkowego wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 Infrastruktura sportowa  
i rekreacyjna schemat B Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna RPO WP na 
lata 2007 – 2013 oraz zmieniająca sposób zarządzania mieniem powstałym  
w ramach projektu pn. „Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu”  
– nr RPPK.05.03.00-18-011/09 realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg. 

 
Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy ponownej oceny strategicznej projektu  
nr RPPK.05.03.00-18-011/09 pn. „Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu”. 

 
 dokonania oceny strategicznej i wyboru projektu pn. „Poprawa konkurencyjności 

Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” poprzez budowę świateł podejścia, 
przebudowę drogi startowej oraz budowę drogi północnej” do dofinansowania  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II 
Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schematu  
F – Infrastruktura lotniska Rzeszów - Jasionka Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

 zmiany uchwały nr 337/8091/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

 
Przedmiotowa zmiana dotyczy uchwały w sprawie zasad i wytycznych realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych 



15 
 

w ramach RPO WP 2014-2020. Konieczność aktualizacji ww. uchwały 
podyktowana jest zmianami zapisów Umowy Partnerstwa, zatwierdzonej przez 
Komisję Europejską w dniu 23 maja br. 

 
 zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania 

oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe 
przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

 
Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy rozwiązania Umowy  
o dofinansowanie projektu pn. „Turystyka historyczna szansą rozwoju Ośrodka 
Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Cyziówka”” nr UDA-RPPK.01.01.00-18-056/09-
00, zawartej z „CYZIÓWKA” Jan Cyzio Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy, 
Kamionka 286, 39-122 Kamionka. 

 
 przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania  

w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu 
Województwa Podkarpackiego Nr 90/2052/11 z dnia 8 listopada 2011 r.  
w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 
Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje 
inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania 
oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 
Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje 
inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

 
Przedmiotowa zmiana polega na skreśleniu pozycji Nr 144 w Załączniku Nr 3 do 
ww. uchwały oraz odstąpieniu od dofinansowania projektu i podpisania Umowy  
o dofinansowanie firmy Brzoza Artur G-PROJECT, realizującej projekt  
pn. „Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy G-Project Artur Brzoza w wyniku 
zakupu innowacyjnego technologicznie urządzenia do recyklingu konstrukcji 
jezdni” nr - WND-RPPK.01.01.00-18-497/13. 

 
 zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania 

oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe 
przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

 
Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy oceny strategicznej następujących 
wniosków: 

1) Rozwój firmy DĄBROWSKI Zbigniew - PHU BLACK COFFEE poprzez 
zakup innowacyjnych urządzeń, nr WND-RPPK.01.01.00-18-294/13,  

2) Zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu produkcji biopaliw stałych  
nr WND-RPPK.01.01.00-18-370/13,  
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3) Wdrożenie nowej usługi kluczem do rozwoju firmy Jomako - Joanna 
Kołodziej, nr WND-RPPK.01.01.00-18-376/13,  

4) Wzrost konkurencyjności firmy Skiba Grzegorz Embedded Solutions 
poprzez zakup oprogramowanie naukowego, nr WND-RPPK.01.01.00-18-
385/13. 

 
 zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania 

oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna  
i Innowacyjna gospodarka działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 
Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

 
Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy rozwiązania Umowy o dofinansowanie 
projektu pn. „Wprowadzenie nowych usług w firmie „TRANS-BET” Tomaszewscy 
Spółka Cywilna poprzez zakup węzła betoniarskiego” nr UDA-RPPK.01.01.00-18-
314/09-00, zawartej z „TRANS-BET” M.S.A. TOMASZEWSCY SPÓŁKA 
CYWILNA, 39-102 Lubzina 15. 
 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r., 
 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2014 r. 

 
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  

 
Zarząd Województwa przyjął projekt uchwał Sejmiku Województwa, który 
przekazano pod obrady Sejmiku Województwa. 

 
3. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie 

ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących 
własność Województwa Podkarpackiego, na rzecz Podkarpackiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie /18 decyzji/. 
 

4. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 uzgodnienia projektu VII zmiany części Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu - Etap I, 

 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Lwowska IV”. 

 
5. Pozostałe tematy:  

 
1) Informacja dotycząca świadczenia usługi użyteczności publicznej w zakresie 

wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 1 listopada do 
31 grudnia 2014 r. 

2) Informacja w sprawie kontroli w trybie doraźnym projektu nr RPPK.01.01.00-18-
550/09 o nazwie „Stacja demontażu pojazdów-innowacja techniczno-
organizacyjna podstawą wzrostu konkurencyjności  Firmy Handlowo-Usługowej 
„RYN-EX” Olejarz Ryszard” w firmie Firma Handlowo-Usługowa „RYN-EX” 
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Olejarz Ryszard przeprowadzonej w związku z podjęciem przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego uchwały Nr 370/8852/14 z dnia 14 lipca 2014 r. 

3) Informacja w związku przeprowadzoną kontrolą w dniu 13 lutego 2013 r. 
dotyczącą umowy nr UDA-RPPK.01.01.00-18-314/09-00 o dofinansowanie 
projektu „Wprowadzenie nowych usług w firmie TRANS-BET Tomaszewscy 
Spółka Cywilna poprzez zakup węzła betoniarskiego”, zawartej w Rzeszowie  
w dniu 4 czerwca 2012 r. 

 
 
Przedmiotem 390. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 4 września 2014 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
 udzielenia pełnomocnictwa, 
 upoważnienia dotyczącego realizacji uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu 
terytorialnego dla Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Rzeszowie, 

 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2014 r. 

 
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 

Zarząd Województwa przyjął projekt uchwał Sejmiku Województwa, który 
przekazano pod obrady Sejmiku Województwa. 
 

 
Przedmiotem 391. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 8 września 2014 r. był następujący temat: 
 
1) Stanowisko Wspólnej Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Gospodarki  

i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  
 
 
Przedmiotem 392. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 8 września 2014 r. był następujący temat: 
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
 zmiany wzoru aneksu do umowy zawartej pomiędzy Województwem 

Podkarpackim a Wojewódzkim Zespołem Specjalistycznym w Rzeszowie  
w związku z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” 
„PSIM”, 

 wyrażania zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego, zwiększenie kosztów 
kwalifikowanych i dofinansowania w projektach kluczowych będących elementami 
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  
2007-2013, 
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 zmiany uchwały nr 5/41/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru 
projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat F - Infrastruktura 
lotniska Rzeszów-Jasionka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

 
Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy: 
1) przeprowadzenia ponownej oceny strategicznej projektu pn. „Budowa 

hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową”,  
nr RPPK.02.01.00-18-142/10, w wyniku której przyznano ww. projektowi  
20 pkt, 

2) wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego i finansowego ww. projektu.  
 

 udzielenia pełnomocnictwa /4 uchwały/,  
 rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Podkarpackiego – Perspektywa 2030 (projektu 
zmiany Planu) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w procedurze 
opiniowania i uzgadniania oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, 

 zatwierdzenia dokumentu „Prawa i Obowiązki Województwa 
Podkarpackiego/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

 ustalenia składu zespołu negocjacyjnego w procesie negocjacji z Komisją 
Europejską zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie 
projektu, 

 zmiany Uchwały Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie 
dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 
Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje 
inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

 
Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy: 
1) ponownej oceny strategicznej następujących projektów  

a) nr: WND-RPPK.01.01.00-18-020/13, pn. „Wzmocnienie konkurencyjności 
firmy Conti Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnego parku maszynowego”,  

b) nr WND-RPPK.01.01.00-18-136/13, pn. „Wzrost konkurencyjności 
przedsiębiorstwa Plasmet Sp. z o. o. poprzez wdrożenie innowacyjnej 
technologii obróbki narzędzi do pras krawędziowych” ocenionych 
pozytywnie w wyniku ponownej oceny merytorycznej, 

2) wyboru ww. projektów do dofinansowania. 
 

 zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu kontroli. 
 

Przedmiotowa zmiana uchwały obejmuje uzupełnienie postanowień Regulaminu 
kontroli poprzez dodanie § 40 w brzmieniu: „Do kontroli planowych wynikających  
z Planu kontroli problemowych i sprawdzających na rok 2014 określonych  
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w załączniku do Uchwały Nr 302/7361/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 23 grudnia 2013 r. prowadzonych przez Departamenty 
realizujące kontrole bez udziału Departamentu Audytu i Kontroli, które będą 
wszczynane po dniu wejścia w życie niniejszego regulaminu, stosuje się 
Regulamin kontroli stanowiący załącznik do Uchwały Nr 83/1847/11”. 

 
 wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im. 

Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,  
 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu 

przy ul. Łukasińskiego, 
 wyrażenia zgody Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie na nabycie nieruchomości 

położonej w Trzcinicy, 
 zmiany Uchwały Nr 341/8114/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  

22 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa 
stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 
2014, 

 realizacji zadania publicznego pod nazwą „WSPIERANIE RODZIN I OSÓB,  
W TYM Z PROBLEMAMI ALKOHOLOWYMI, ZAGROŻONYCH 
ALKOHOLIZMEM” przez Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa 
Zastępczego – WIELKIE SERCE z Łężan, 

 ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

 wyrażenia zgody dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Rzeszowie na nabycie aparatu do EEG,  

 wyrażenia dyrektorowi  Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju zgody  
na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do 
czynności zwykłego zarządu, 

 przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Muzeum Kultury Ludowej  
w Kolbuszowej, 

 przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie, 

 przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, 
 przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Muzeum Budownictwa Ludowego  

w Sanoku, 
 przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury  

w Rzeszowie, 
 przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, 
 przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Arboretum i Zakładu Fizjografii  

w Bolestraszycach, 
 przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Naczelnemu Filharmonii Podkarpackiej 

im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, 
 przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,  
 przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Galerii Sztuki Współczesnej  

w Przemyślu, 
 wyrażenia zgody na zagospodarowanie przychodów powstałych przy realizacji  

IV Karpackiego Festiwalu Archeologicznego Dwa Oblicza – Trzcinica 2014, 
 opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Narodowego Ziemi 

Przemyskiej w Przemyślu, 
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 wydłużenia terminu na obronę rozprawy doktorskiej przez uczestnika projektu 
 pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” /2 uchwały/, 

 wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu 
na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich  
w Tarnobrzegu na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 7 im. gen. Leopolda Okulickiego 
w Tarnobrzegu, 

 wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu 
na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich  
w Tarnobrzegu na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Jana Pawła II  
w Tarnobrzegu, 

 wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu  
na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich  
w Tarnobrzegu na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Janusza Korczaka  
w Tarnobrzegu, 

 wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu 
na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich  
w Tarnobrzegu  na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu, 

 wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu 
na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich  
w Tarnobrzegu  na rzecz Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu, 

 wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu 
na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich  
w Tarnobrzegu na rzecz Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika  
w Tarnobrzegu,  

 wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu 
na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich  
w Tarnobrzegu na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega, 

 wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu 
na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich  
w Tarnobrzegu na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

 wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu 
na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich  
w Tarnobrzegu na rzecz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli, 

 wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu 
na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich  
w Tarnobrzegu na rzecz Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie. 

 złożenia do Mennicy Polskiej zamówienia na pieczęcie urzędowe dla 
Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli „Cogito”, 

 udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2014 
roku. 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /4 uchwały/,  

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. /2 uchwały/, 
 zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2014 r. 
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Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy zmiany przeznaczenia części dotacji 
przyznanej Uchwałą Nr 343/8206/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w kwocie 700.000,- zł na realizację 
programów Ministerstwa Sportu i Turystyki związanych z aktywizacją młodzieży 
szkolnej pn.: „Mały Mistrz” i „Multisport” /ostateczna kwota na dofinansowanie 
zadania wyniosła 633.074,- zł, wobec czego przyznano dofinansowanie na 
realizację zadania pn. „Badminton pasją” w kwocie 66.926,- zł, które zakłada 
wprowadzenie do podkarpackich szkół zajęć badmintona/. 

 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 
 uchylenia Uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 
 powołania dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach,  
 powołania dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 
 powołania dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, 
 powołania dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.   
 powołania dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu,  
 powołania dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. 
 
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 

Zarząd Województwa przyjął 9 projektów uchwał Sejmiku Województwa, które 
przekazano pod obrady Sejmiku Województwa. 

 
3. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 
 wydłużenia terminu wydania decyzji w sprawie zwrotu przez Fundację  

Pro Academia Narolense kwoty w wysokości 716 710,05 zł w związku  
z wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich z naruszeniem procedur  
w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja zespołu 
pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum 
artystycznego „Akademia Narolska” nr UDA-RPPK.06.00.00-18-103/09-00 z dnia 
21 lipca 2010 r. /z późn. zm./, 

 uzgodnienia projektu I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 2/2008 terenu zabudowy produkcyjno - usługowo - 
magazynowo - składowej w miejscowości Pogwizdów Nowy, 

 uzgodnienia projektu II zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego obszaru położonego pomiędzy osiedlem Śródmieście  
a Elektrownią w Stalowej Woli, 

 uzgodnienia projektu I zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego osiedla Zasanie w Stalowej Woli, 

 uzgodnienia projektu zmiany Nr 36/1/2013 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzeszowa dla obszarów I, II, III, IV  
i IX, 

 uzgodnienia projektu zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Komańcza, terenu obejmującego 
udokumentowane złoże surowców mineralnych piaskowców cergowskich ze 
złoża "Moszczaniec", 

 wszczęcia z urzędu postępowanie w sprawie zwrotu przez Powiat Mielecki 
środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 
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środków europejskich przyznanych na podstawie umowy o dofinansowanie 
projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – wersja: 
zaliczka do 90% dotacji i refundacja „Regionalne Centrum Transferu 
Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki” nr UDA-
RPPK.01.03.00-18-004/10-00 z dnia 08 czerwca 2011 r. /z późn. zm./. 

 
4. Pozostałe tematy:  
 
1) Informacja na temat stanu przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz innych dokumentów 
programowych stanowiących jego uszczegółowienie. 

2) Wniosek o wyrażenie zgody na uregulowanie płatności faktury VAT w kwocie  
1 006 684 zł dot. zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – 
Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – gr. państwa w miejscowości 
Wola Niżna – Moszczaniec w km 13+200-15+900” ze środków budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2014 r., przed otrzymaniem środków 
finansowych od Wojewody Podkarpackiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Treść podjętych uchwał znajduje się na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego: 
http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/uchwaly-zarzadu  

 
Ponadto Członkowie Zarządu – w ramach upoważnień udzielonych im przez Marszałka Województwa 
– sprawowali bieżący nadzór nad działalnością poszczególnych Departamentów Urzędu 
Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.  
 
Informację niniejszą opracowano w Kancelarii Zarządu na podstawie protokołów posiedzeń Zarządu 
Województwa Podkarpackiego. 



                         

 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego 

o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

podjętych na LIV sesji  w dniu 29 sierpnia 2014 r. 

 
  
 
Wszystkie uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do legalizacji 
organom nadzoru. Uchwały wymagające publikacji zostały  przekazane do Redakcji 
Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego. 
 
 

1) Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów: 
 

 Nr LIV/1060/14 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2014 r. – o kwotach dochodów i wydatków wynikających  
ze zmian zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz 
dyrektorów jednostek organizacyjnych, 

 Nr LIV/1061/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025 – o zmianach w WPF 
wynikających z uchwały zawiadomiono wg właściwości dyrektorów 
departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych. 

 
 

2) Uchwała realizowana w Departamencie Dróg, Transportu Publicznego i 
Zbiorowego: 

 
 LIV/1058/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 

Podkarpackiego dla Powiatu Niżańskiego -  uchwała jest w trakcie realizacji.  

 
 

3) Uchwała realizowana w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa 
Narodowego: 

 
 LIV/1059/14 zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
podkarpackiego – beneficjenci zostali pisemnie poinformowani o wysokości 
dofinansowania i poproszeni o przedłożenie aktualizacji prac.  

 

 



4) Uchwała realizowana w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w 
Rzeszowie. : 

 
 Nr LIV/1057/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu terytorialnego. 
Powyższa uchwała została powierzona przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego do realizacji Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie Uchwałą Nr 390/9302/14 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 4 września 2014r.  W związku z powyższym 
Województwo Podkarpackie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Rzeszowie zawarł 14 umów z samorządami lokalnymi w zakresie: 

 udzielenia pomocy finansowej z Budżetu Województwa na usuwanie skutków 
nawałnicy, która miała miejsce w nocy 13/14 sierpnia 2014r. – zawarto 8 
umów na łączną kwotę 341.000,00 zł. z Gminą Miasto Boguchwała, Gminą 
Chmielnik, Gminą  Czarna Pow. Łańcucki, Gminą Krasne, Gminą Łańcut, 
Gminą Miasto Łańcut, Gminą Tyczyn, Gminą Miasto Rzeszów, 

 udzielenia pomocy finansowej z Budżetu Województwa na pomoc dla rodzin, 
których najbliżsi zginęli w wypadku w dniu 18/19 lipca 2014r. na autostradzie 
w okolicach Drezna w Niemczech (w wypadku zginęło 9-cioro mieszkańców 
Podkarpacia) – zawarto 6 umów na łączną kwotę 60.000,00 zł z Gminą Miasto 
Dębica, Gminą Dębica, Gminą Czarna Pow. Dębicki, Gminą Iwierzyce, Gminą 
Miasto Ropczyce, Gminą Żyraków. 

Zawarto wszystkie umowy i do dnia 12 września 2014 r. przekazano samorządom 
przyznaną przez Sejmik Województwa pomoc finansową. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rzeszów, 2014-09-16  
 
Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z Departamentów Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 


	01
	03
	04
	05
	05_1
	06
	06_1
	07
	07_1
	08
	08_1
	09
	09_1
	10
	10_1
	10_2
	11
	12
	12_1
	12_2
	13
	13_1
	13_2
	13_3
	14
	15
	16
	17
	18

	wróć: 


