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ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …………. 2017r.
w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Podkarpackiego
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/162/11
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa
za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi
Województwa Podkarpackiego z późniejszymi zmianami.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§1
Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Podkarpackiego stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie
przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Podkarpackiego
Przepisy art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zobowiązują Zarząd jednostki
samorządu

terytorialnego

do

przedstawienia

organowi

stanowiącemu

jednostki

samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do 31 sierpnia,
informacji

o

kształtowaniu

się

wieloletniej

prognozy

finansowej

Województwa

Podkarpackiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku.
Zakres i forma informacji została określona w Uchwale Nr X/162/11 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze
roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa
Podkarpackiego z późniejszymi zmianami.

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Załącznik do Uchwały /
/
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia
sierpnia 2017 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO

WSTĘP
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Podkarpackiego składa się z części tabelarycznej i części opisowej.
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań budżetowych
z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Województwa i zawiera
zestawienie wykonania:
 dochodów budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r. w
podziale na bieżące i majątkowe,
 wydatków budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2017r. z
podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem wydatków związanych z
obsługą długu i udzielanych poręczeń,
 przychodów i rozchodów budżetu,
 środków do dyspozycji na finansowanie inwestycji,
 kwoty długu.
Część opisowa została sporządzona w oparciu o wielkości przyjęte w WPF wg stanu
na dzień 30 czerwca 2017r. oraz materiały złożone przez Departamenty Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i obejmuje:
 analizę kształtowania kwoty długu do czasu całkowitej realizacji zaplanowanych
przedsięwzięć

wieloletnich

oraz

spłaty

zaciągniętych

i

planowanych

do

zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, emisji
obligacji i udzielonych poręczeń,
 przebieg realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2017r.

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KWOTY DŁUGU

Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego przyjęto
uchwałą Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia
2016 r. W pierwszym półroczu dokonywano zmian prognozy uchwałami Sejmiku
Województwa w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz
zmianami w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.
Globalne zadłużenie Województwa Podkarpackiego według stanu na dzień
30 czerwca 2017 r. stanowi kwotę 262.040.000,- zł, co stanowi 21,12% planowanych
dochodów na 2017r.
Potencjalne zobowiązania Województwa Podkarpackiego z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2017 r. wynoszą 27.169.650,- zł.
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić
budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku
następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym
roku budżetowym:
 spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art.
90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89
ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od
papierów wartościowych emitowanych na cele w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do
dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru.
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Ponadto art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych pozwala na
wyłączenie ze wskaźników zadłużenia spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych
w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, wraz z należnymi odsetkami w części odpowiadającej
wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.
W latach 2017 – 2035 planowana spłata rat rocznych zobowiązań wynosić
będzie:
 w roku 2017 – 51.440.166,- zł, co stanowi 4,15% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 15,62%,
 w roku 2018 – 55.937.404,- zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
1.967.637,- zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 3,92% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 13,37%,
 w roku 2019 – 56.370.794,- zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
2.574.596,- zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 5,55% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 12,18%,
 w roku 2020 – 42.779.392,- zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
2.574.596,- zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 4,72% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 8,68%,
 w roku 2021 – 66.794.809,- zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
9.549.301,- zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 8,57% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 9,83%,
 w roku 2022 – 67.312.397,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
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11.307.267,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 8,97% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 12,46%,
 w roku 2023 – 71.656.946,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
10.792.367,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 9,90% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 13,77%,
 w roku 2024 – 69.953.340,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
10.277.917,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 9,96% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 15,23%,
 w roku 2025 – 56.358.697,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
9.762.517,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 7,64% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 15,86%,
 w roku 2026 – 25.334.894,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
2.272.926,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 3,72% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 17,32%,
 w roku 2027 – 16.933.712,- zł, co stanowi 2,68% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 19,50%.
 w roku 2028 – 16.381.362,- zł, co stanowi 2,55% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 21,11%.
 w roku 2029 – 15.829.012,- zł, co stanowi 2,42% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,59%.
 w roku 2030 – 15.278.563,- zł, co stanowi 2,29% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,88%.
 w roku 2031 – 14.724.163,- zł, co stanowi 2,17% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,07%.
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 w roku 2032 – 5.275.179,- zł, co stanowi 0,76% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,20%.
 w roku 2033 – 5.085.229,- zł, co stanowi 0,72% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,39%.
 w roku 2034 – 3.998.662,- zł, co stanowi 0,56% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,51%.
 w roku 2035 – 2.077.465,- zł, co stanowi 0,28% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,60%.
W roku 2035 nastąpi całkowita spłata zadłużenia.
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Zestawienie wykonania budżetu w okresie styczeń – czerwiec 2017 r.

Lp.

Wyszczególnienie

1
a
b
c

Dochody ogółem, z tego:
dochody bieżące
dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku)
ze sprzedaży majątku
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od:
kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych
papierów wartościowych), w tym:
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z
limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
(bez gwarancji i poręczeń)
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków
bieżących (bez obsługi długu) (1-2)
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne
środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne
środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na
pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem
długu
Środki do dyspozycji (3+4+5)
Spłata i obsługa długu, z tego:
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz
wykupu papierów wartościowych
wydatki bieżące na obsługę długu
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie
pożyczki)
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-78)
Wydatki majątkowe, w tym:

2
a
b
c
3
4
a
5
6
7
a
b
8
9
10

a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11)
13 Kwota długu

Plan po zmianach
na dzień
30 czerwca 2017 r.
1 240 967 340
697 085 795
533 056 845
10 824 700

w zł.
Wykonanie
na dzień
30 czerwca 2017 r.
397 718 226
350 128 541
43 161 730
4 427 955

604 105 409
10 066 762

249 369 509
0

0

0

226 904 053

110 632 615

636 861 931

148 348 717

49 089 409

122 500 533

23 560 108

0

0
685 951 340
41 373 404

0
270 849 250
3 577 673

32 560 000
8 813 404

0
3 577 673

0

7 000 000

644 577 936
690 778 704

260 271 577
44 621 774

614 028 859

27 430 457

46 200 768
0
275 680 768

0
215 649 803
262 040 000

Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2017-2030, za pierwsze półrocze 2017 roku.
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a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
1.a.1 – „Żywe laboratorium polityki publicznej”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 532 300,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2017
216 988,00 zł
216 988,00 zł
184 440,00 zł
32 548,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
59 349,11 zł
59 349,11 zł
50 446,74 zł
8 902,37 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zespół projektowy uczestniczył w wizycie
studyjnej w Wilnie (Litwa) w dniach 3-07.04.17r. oraz w Aarhus (Dania) w dniach 26.06.30.06.17r.
W lokalnej prasie oraz na portalu wrotapodakrpackie.pl (w zakładce DRR) opublikowany został
artykuł informujący o celu i zakresie realizowanego projektu.
Ponadto przygotowane zostały dokumenty pn. „Limmited mapping tool” oraz „Policy brief”,
które są wstępem do opracowania regionalnych planów działania. Celem regionalnego planu
działania będzie poprawa regionalnej polityki, w tym regionalnego systemu innowacji,
w zakresie wsparcia dla zaawansowanych materiałów.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak
1.a.2 – „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju”.




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 304 500,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2017
112 515,00 zł
112 515,00 zł
95 638,00 zł
5 626,00 zł
11 251,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

50 455,83 zł
50 455,83 zł
42 887,26 zł
2 523,17 zł
5 045,40 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

W I półroczu 2017 r. 2 pracowników Oddziału Współpracy Terytorialnej Departamentu
Promocji i Współpracy Gospodarczej, w wymiarze czasu pracy 0,5 etatu każdy, tj. łącznie
1 etat, realizowało zadania RPK w zakresie Programu PLSK. Udzielano konsultacje;
Zorganizowano 3 spotkania informacyjne nt. Programu PLSK w dniach 26.04 Lubaczów, 27.04
Ustrzyki Dolne, 28.04 Rymanów. Spotkania adresowane były do potencjalnych
wnioskodawców z terenu wsparcia z woj. podkarpackiego. Zapewniono promocję Programu
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na 2 wydarzeniach o charakterze regionalnym organizowanych przez UMWP: 28.05 Rymanów
– piknik „Podkarpackie stolicą dzieci”; 10-11.06 Nowa Dęba - piknik „Militariada”; 21--22.06
Krasiczyn – konferencja otwierająca realizację projektu flagowego „Światło ze wschodu”
poświęcona turystyce pielgrzymkowej w kontekście miejsc kultu maryjnego na pograniczu
polsko-słowackim. Realizowano zadania w zakresie pomocy w budowaniu partnerstw.
Potencjalni wnioskodawcy otrzymywali informacje o ofertach współpracy oraz możliwościach
pozyskania partnerów. Pomoc w nawiązywaniu partnerstw odbywała się również
w bezpośrednim kojarzeniu potencjalnych partnerów. Pracownicy RPK pomagali WST
w zakresie organizacji szkoleń dla potencjalnych beneficjentów oraz Forum Partnerskiego
rozpowszechniając
informacje,
zaproszenia
na
szkolenia/forum
potencjalnym
wnioskodawcom drogą elektroniczną oraz poprzez umieszczenie informacji na stronie
www.ewt.podkarpackie.pl i www.podkarpackie.pl. W I półroczu 2017 r. zakupiono
wyposażenie stoiska promocyjnego oraz drobne gadżety promocyjne promujące Program.
RPK brało udział w spotkaniach dot. organizacji i podsumowania Forum Partnerskiego dla
potencjalnych beneficjentów oraz w szkoleniu dla potencjalnych wnioskodawców w II osi
priorytetowej (drogi) organizowanym przez WST (30-31.05.2017 Krosno). Zrefundowano 50%
wynagrodzenia każdego z zaangażowanych do realizacji projektu pracowników.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Plan zostanie wykonany zgodnie z założeniami. Zagrożeń w zakresie wykonania oraz
oszczędności nie przywiduje się.
1.a.3 – „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”.




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 1 361 871,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
483 170,00 zł
483 170,00 zł
410 695,00 zł
72 475,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

12 549,92 zł
12 549,92 zł
10 667,42 zł
1 882,50 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
W okresie styczeń-czerwiec 2017 zrealizowano następujące zadania w kwocie 12.549,92 zł,
w tym:
 udział w spotkaniu roboczym partnerów projektu w Preszowie (Słowacja) w dniach
2-3.03.2017 – 750,62 zł,
 tłumaczenie na język słowacki tekstu ulotki promocyjnej projektu – 135,30 zł,
 organizacja wizyty studyjnej dla partnerów projektu na terenie województwa
podkarpackiego w dniach 7-9.06.2017. – 11.664,00 zł.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak
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1.a.4 – „W sercu Karpat - granica, która łączy”.




Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 255 906,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

Plan 2017

Poniesione
w I półroczu br.

27 930,00 zł
27 930,00 zł
23 740,50 zł
2 793,00 zł
1 396,50 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

239 955,00 zł
219 675,00 zł
186 723,00 zł
21 968,00 zł
10 984,00 zł
20 280,00 zł
17 238,00 zł
2 028,00 zł
1 014,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zgodnie z harmonogramem projektu w I półroczu br., w dniach od 19 do 21 maja 2017
w Orelcu zorganizowano konferencję pt. „W sercu Karpat – granica, która łączy”, której celem
było opisanie przebiegu granicy między Karpatami Zachodnimi (KZ) a Karpatami Wschodnimi
(KW). Efekty konferencji, a przede wszystkim opis przebiegu granicy między KZ a KW zostaną
rozpropagowane między innymi przez wydanie polsko-słowackiej mapy, której publikacja
stanowi jedno z kolejnych działań projektu – kwota 27 930,00 zł.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Ze względu na nową decyzję Dyrekcji Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie nie
można wykonać jednego z zadań projektu, tj. muralu w tunelu łupkowskim.
Poszukiwana jest nowa lokalizacja.
1.a.5 – „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko - słowackim”.




Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 253 234,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
138 246,00 zł
138 246,00 zł
117 509,00 zł
13 825,00 zł
6 912,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

7 093,50 zł
7 093,50 zł
6 029,47 zł
709,36 zł
354,67 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zgodnie z harmonogramem mikroprojektu w I półroczu br. poniesione zostały wydatki
w kwocie 7.093,50 zł, w tym:.
1) W ramach zadania „Zarządzanie i promocja mikroprojektu” wykonano jeden roll-up, który
był elementem wizualizacji podczas konferencji oraz będzie eksponowany podczas
różnych wydarzeń związanych z mikroprojektem (warsztaty, plener malarski) - kwota
300,00 zł,
2) W ramach zadania „Promocja nowego produktu turystycznego” w dniu 29 maja br.
w Dworze Kombornia, zorganizowano konferencję dedykowaną promocji nowego
produktu turystycznego „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”.
Podczas konferencji zaproszeni prelegenci przedstawili zagadnienia związane
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z pomysłem dotyczącym realizacji ww. projektu, kwestiami ochrony zabytków oraz
marketingu turystycznego – kwota 6.793,50 zł.

Brak

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

1.a.6 – „Szlak Kultury Wołoskiej”




Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 566 057,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
275 261,00 zł
275 261,00 zł
233 971,00 zł
41 290,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

55 050,00 zł
55 050,00 zł
46 792,50 zł
8 257,50 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zgodnie z harmonogramem projektu w I półroczu br. poniesione zostały wydatki w kwocie
55.050,00 zł, w tym:
1) W ramach zadania „Promocja szlaku” wykonano jeden stojak reklamowy (roll-up), który
był wykorzystywany na potrzeby promocji projektu w czasie organizowanych wydarzeń
oraz będzie eksponowany podczas pozostałych planowanych wydarzeń związanych
z projektem – kwota 500,00 zł.
2) W ramach zadania „Spotkania na wołoskim szlaku” w dniach 19-21 maja 2017
w Ustrzykach Górnych w Zajeździe Pod Caryńską odbyła się trzydniowa impreza
pn. „Redyk Karpacki – na pasterskim szlaku”. W ramach imprezy w pierwszym dniu odbyła
się konferencja, której tematyka dotyczyła zagadnień związanych z odtworzeniem tradycji
pasterskich i serowarskich. Uczestnicy konferencji i turyści poznali kulturę wołoską oraz
uczestniczyli w wydarzeniach takich jak m.in.: redyk pasterski, mieszanie owiec, spotkania
pasterskie, prezentacja i degustacja wyrobów pasterskich, występy amatorskich zespołów
folkowych wraz z warsztatami z tworzenia kapeli karpackiej. Ponadto zapalono watrę,
pieczono jagniątko, zorganizowano warsztaty zielarskie i tkackie oraz gry i zabawy
pasterskie (konkurs na wyklejenie najładniejszej owieczki, geocaching, strzelanie z łuku).
W tym samym czasie odbyły się warsztaty fotograficzne, których tematem była kultura
wołoska. W efekcie powstały prace, które zostały zaprezentowane na stronach
internetowych partnerów projektu oraz będą wykorzystane w publikacjach
przygotowywanych przez partnerów projektu – kwota 53.170,00 zł.
3) W ramach zadania „Uniwersytet Karpacki” w dniu 27 maja 2017 w Gospodarstwie
agroturystycznym „Farfurnia” w Zawadce Rymanowskiej odbyły się warsztaty zielarskie.
Podczas zajęć prowadzonych przez Joannę Wrzecionko odbyły się warsztaty
z praktycznego rozpoznawania dzikich, karpackich roślin użytkowych, które podobnie jak
dawniej Wołosi, obecnie można wykorzystać w ziołolecznictwie, w kuchni lub przy
tworzeniu rustykalnych ozdób. Warsztaty rozpoczęto od wspólnego spaceru uczestników
w celu omówienia, rozpoznawania i zbierania ziół z których wspólnie przygotowano „dzikie
dania” oraz preparowano kosmetyki i leki. W zakresie zastosowania ziół
w rękodzielnictwie przygotowano m.in. wianek – kwota 1.380,00 zł.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Nie dotyczy/ zadania realizowane zgodnie z harmonogram
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1.a.7 – „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce Krosno / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 15 317 600,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
10 000 000,00 zł
0,00 zł
10 000 000,00 zł
8 500 000,00 zł
1 500 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
19 989,00 zł
0,00 zł
19 989,00 zł
19 989,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach INTERREG Polska-Słowacja na lata 2014-2020.
Opis: Projektowana inwestycja polegać będzie na przebudowie DW 897 od m. Tylawa
do m. Daliowa. Głównym celem projektu jest poprawa warunków podróżowania po polskosłowackim pograniczu, w połączeniu z poprawą dostępności do sieci TEN-T po stronie polskiej
i słowackiej, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej. Przez poprawę
infrastruktury technicznej DW 897 skróci się czas dojazdu przedmiotową drogą do DK 19.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 19 989,00 PLN.
Roboty budowlane: W dniu 22.06.2017 r. podpisano umowę (242/3052/243/WFU/9/2017)
na roboty budowlane z firmą STRABAG na kwotę 13 313 463,95 PLN.
Inżynier Kontraktu: W dniu 14.07.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert na Inżyniera Kontraktu.
W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę zadania PROKOM CONSTRUCTION
na kwotę 184 000,00 PLN. Zamawiający jest w trakcie podpisywania umowy.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w dniu
25.10.2016 r. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 22.12.2016r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
1.a.8 – „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”




Okres realizacji zadania: 2017 – 2021
Łączne nakłady finansowe: 421 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2017
145 000,00 zł
145 000,00 zł
123 250,00 zł
21 750,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
3 751,50 zł
3 751,50 zł
3 188,77 zł
562,73 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

W dniu 4 kwietnia 2017 r. w Krynicy odbyło się spotkanie partnerów z Polski i Słowacji.
Podczas spotkania, partnerzy zaprezentowali swoje zespoły oraz tematy dotyczące
dziedzictwa kulturowego, charakterystyczne dla poszczególnych obszarów: województwa
małopolskiego, województwa podkarpackiego, Kraju Preszowskiego.
W maju 2017 r. nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy partnerem wiodącym –
Województwem Małopolskim a pozostałymi partnerami. Najważniejszym wydarzeniem
przypadającym na I półrocze 2017 r., było spotkanie otwierające projekt.
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Spotkanie odbyło się w dniach 9-11 maja 2017 r. W ramach spotkania odbyła się konferencja
w Krakowie w dniu 9 maja 2017 r. oraz wizyty studyjne w muzeach i skansenach
w województwach małopolskim i podkarpackim. Celem konferencji było upowszechnienie
informacji dotyczących projektu CRinMA. Wśród prelegentów znalazł się przedstawiciel
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, zaangażowany
w realizację projektu. Województwo Podkarpackie było odpowiedzialne za wizytę
w województwie podkarpackim. Polscy i zagraniczni partnerzy oraz interesariusze zwiedzili
Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy oraz Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku. Partnerom i interesariuszom zaprezentowano działania instytucji, mające na celu
promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego dotyczącego obszarów górskich. Uczestnicy
wizyt studyjnych mieli również okazję wymienić spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania
odwiedzanych instytucji. Podczas spotkania otwierającego projekt odbyło się pierwsze
zebranie grupy sterującej, której członkiem jest Województwo Podkarpackie. Oprócz tego
w okresie sprawozdawczym rozpoczęto pracę nad tworzeniem podkarpackiej grupy
interesariuszy, którzy będą w ramach projektu analizować zagadnienia dotyczące dziedzictwa
kulturowego występującego na obszarze województwa podkarpackiego m.in. w kontekście
wprowadzenia ewentualnych zmian do Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A
Polska-Słowacja.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W związku z tym, że odpowiedzialny za realizacje projektu Departament Kultury i Ochrony
Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie sformalizował w czerwcu
2017 r. zasady współpracy w ramach projektu dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano pieniędzy z budżetu projektu na pensje dla
pracowników.
1.a.9 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica
Państwa”.




Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 31 500 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
803 345,00 zł
0,00 zł
803 345,00 zł
563 313,00 zł
240 032,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś Ukraina na lata 2014 - 2020
Realizacja – zaawansowanie: Wykonano projekt budowlany - 30 kwiecień 2017. Wniesiono
do niego uwagi, które są w trakcie wdrażania – korygują rozwiązania. Uzyskano decyzję
środowiskową w dniu 14.04.2017 r. a pozwolenie wodnoprawne uzyskano w dniu 02.05.2017r.
Planowane uzyskanie ZRID 17 listopad 2017 r. Złożono Wniosek Aplikacyjny do którego
w dniu 17.08.2017 r. wprowadzono poprawki.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Złożono pełny Wniosek Aplikacyjny. Poprawki zostały
złożone w dniu 17.08.2017 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
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1.a.10 – „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”




Okres realizacji zadania: 2015 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 14 685 012,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2017
4 589 790,00 zł
4 589 790,00 zł
721 515,00 zł
3 868 275,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
1 758 950,86 zł
1 758 950,86 zł
276 507,12 zł
1 482 443,74 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Wykonanie planu w zakresie Pomocy Technicznej POWER na 2017 rok kształtuje się
na poziomie 38,32%.
Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania
PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi
Priorytetowej I poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego
(wynagrodzenie pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty organizacyjne
i administracyjne instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli,
monitorowania, ewaluacji, promocji.
W I półroczu 2017 r. zadanie w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc techniczna PO WER dla
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2017” realizowane było w podziale na
szczegółowe zadania: Informacja i promocja, Kontrola, Koszty organizacyjne, techniczne
i administracyjne, Podnoszenie kwalifikacji pracowników, Wsparcie procesu realizacji oraz
Zatrudnienie (tylko umowy o pracę).
W ramach w/w zadań sfinansowane zostały działania promujące EFS oraz działania
informujące o możliwościach skorzystania ze środków UE. Sfinansowane zostały koszty
związane z przeprowadzeniem kontroli u beneficjentów realizujących projekty w ramach
PO WER oraz kontrole trwałości projektów w ramach PO KL, koszty związane
z funkcjonowaniem instytucji w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu
wdrażania Programu – utrzymanie powierzchni biurowej obejmujące wydatki na czynsz,
media, koszt monitoringu elektronicznego dot. pomieszczeń biurowych przeznaczonych na
potrzeby wdrażania PO WER. Sfinansowano koszt usług telekomunikacyjnych i pocztowych
zrealizowanych na potrzeby wdrażania Programu, zakup sprzętu i materiałów biurowych oraz
zakup paliwa do samochodu służbowego. W ramach powyższych zadań sfinansowano także
koszty badań w zakresie medycyny pracy oraz zrefundowano koszt zakupu okularów
korygujących wzrok do pracy przy komputerze dla pracowników zaangażowanych we
wdrażanie PO WER. Sfinansowane zostały wydatki na delegacje służbowe dla pracowników
instytucji w związku z ich uczestnictwem w konferencjach, grupach roboczych, szkoleniach
i innych spotkaniach dot. perspektywy finansowej 2014-2020. Sfinansowano również koszty
związane z zatrudnieniem pracowników – koszty wynagrodzeń oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne dla pracowników WUP zaangażowanych we wdrażanie PO WER oraz
podnoszeniem ich kwalifikacji zawodowych (szkolenia).
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Ze względu na cel i charakter działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia
pt. „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2017”
ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie istnieje zagrożenie niewykonania celu,
któremu służą środki Pomocy Technicznej PO WER.
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1.a.11 – „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej”




Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 4 397 683,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
1 291 416,00 zł
1 291 416,00 zł
1 273 089,00 zł
18 327,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
15 818,87 zł
15 818,87 zł
13 514,24 zł
2 304,63 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Realizacja projektu rozpoczęła się od 1 czerwca 2017 r. W okresie 01.06.2017 do 30.06.2017r.
do projektu na zasadach oddelegowania została wybrana kadra merytoryczna projektu
finansowana z kosztów pośrednich: kierownik projektu (1 etat), asystent kierownika projektu
(3/4 etatu), specjalista ds. obsługi finansowej projektu (1/2 etatu koszty pośrednie, 1/2 etatu
wkład własny), oraz specjalista ds. diagnozy potrzeb szkoleniowych 2/5 etatu jako koszt
bezpośredni projektu w ramach zadania 1. Analogicznie w województwach lubelskim,
świętokrzyskim i podlaskim zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu wyłoniono
kadrę w wymiarze: koordynator merytoryczny 1/2 etatu w ramach kosztów pośrednich oraz
specjalista ds. analizy potrzeb szkoleniowych 1/3 etatu jako koszt zadania 1 u każdego
z Partnerów.
W ww. okresie kadra projektu „Bliżej rodziny” (Lidera i Partnerów) nawiązała współpracę
dotyczącą realizacji projektu, w tym wspólnego wypracowywania i konsultowania niezbędnych
dokumentów, regulaminów, porozumień oraz realizacji zadań wynikających z zatwierdzanego
wniosku o dofinansowanie projektu.
W dniu 29.06.2017 roku odbyło się spotkanie w Lublinie, w którym uczestniczyła kadra projektu
„Bliżej rodziny” w skład której wchodzą przedstawiciele ROPS Rzeszów (Lider Projektu) oraz
ROPS Lublin, ROPS Białystok i ROPS UM w Kielcach (Partnerzy Projektu). Celem spotkania
było powołanie Komitetu Sterującego Projektu i Grupy Zarządzającej Projektem oraz przyjęcia
regulaminów prac. Spotkanie dotyczyło także omówienia wątpliwości, spraw bieżących
projektu, w tym prowadzonej diagnozy potrzeb z grupami docelowymi projektu, przyjęcia
kierunków działań i podjęcia decyzji strategicznych na najbliższy okres realizacji projektu.
Ponadto w okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację do oszacowania wartości
zamówienia dotyczącego organizacji szkoleń na platformie elearningowej stanowiącej
zadanie 2 projektu. W miesiącu czerwcu ponoszono koszty związane z wypłatą wynagrodzeń
zaangażowanej kadry projektu.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń
1.a.12 – „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”




Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 10 725 125,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

Plan 2017
2 163 000,00 zł
2 147 000,00 zł
1 824 950,00 zł
322 050,00 zł
16 000,00 zł
13 600,00 zł
2 400,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
662 899,33 zł
662 899,33 zł
563 463,59 zł
99 435,74 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Realizacja zadania (stan na dzień 30 czerwca 2017 r.) odbywa się terminowo. Wydatkowanie
w I półroczu 2017 roku osiągnęło pułap 93,30 % kwoty środków otrzymanych w ramach
I transzy dotacji celowej, co stanowi 24,83 % planowanych nakładów finansowych w 2017 r.
W ramach projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” prowadzone są na terenie
województwa podkarpackiego działania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje
5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu, Mielcu i Sanoku,
prowadzony jest również Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje
obecnie 17 konsultantów.
Od początku roku przeprowadzono 39 spotkań informacyjnych dla ok. 1 000 beneficjentów
i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich.
Konsultanci uczestniczyli w 9 imprezach, konferencjach, targach i 77 Mobilnych Punktach
Informacyjnych podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania
projektów.
Notuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktów.
Od początku 2017 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 5 680 porad bezpośrednich,
blisko 7 235 porad drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na 362 zapytań w formie
elektronicznej. Przeprowadzono również 12 konsultacji indywidualnych u klienta, gdzie
konsultanci udzielili specjalistycznych konsultacji związanych z Funduszami Europejskimi.
Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych
Funduszami Europejskimi
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Nie istnieją zagrożenia związane z realizacją projektu. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian
w WPF w zakresie zadania.
1.a.13 – „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub
aktualizacji programów rewitalizacji”




Okres realizacji zadania: 2015 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 5 633 760,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
4 792 335,00 zł
4 792 335,00 zł
4 035 051,00 zł
45 217,00 zł
712 067,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
191 496,40 zł
191 496,40 zł
149 028,57 zł
15 885,90 zł
26 581,93 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Celem niniejszego projektu była organizacja Konkursu dotacji (I i II edycja) na opracowanie
albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa
podkarpackiego. Głównym celem Konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów
zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO) poprzez pomoc
w przygotowaniu programów rewitalizacji.
W ramach I edycji Konkursu dotacji umowy o przyznanie dotacji podpisało 52 gminy, z tego
3 gminy w I półroczu 2017r. podpisały porozumienia Stron w sprawie rozwiązania umów.
W związku z wydłużeniem terminu realizacji projektów, zmianami w szczegółowym budżecie
projektów, oraz aktualizacją załączników do umów z gminami w I półroczu 2017r. podpisywano
aneksy do umów z gminami. Zaangażowanie środków finansowych wynikających
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z podpisanych umów i aneksów wynosi 2 291 849,02 PLN, w tym kwota dotacji stanowi
2 043 107,32 zł.
W ramach I edycji Konkursu dotacji w I półroczu 2017r. wypłacono dotację dla 3 gmin
na łączną kwotę: 29 815,57 zł.
W ramach II edycji Konkursu dotacji w I półroczu przeprowadzono ocenę formalną
i merytoryczną wniosków. Komisja konkursowa zarekomendowała Zarządowi Województwa
Podkarpackiego przyznanie dotacji na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji dla
38 projektów. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 296/5908/17 z dnia
18 kwietnia 2017 r. zatwierdził listę rankingową projektów.
W I półroczu b.r. umowy podpisało 35 gmin na kwotę dotacji 1 098 857,00 PLN. W związku
z brakiem możliwości opracowania Programu Rewitalizacji w ramach Konkursu dotacji – II
edycja w terminie ustalonym w Regulaminie konkursu, z podpisania umowy zrezygnowały
3 gminy. Ponadto, podpisano 5 aneksów do umów.
W ramach przedmiotowego projektu zgodnie z Zarządzeniem nr 95/2015 Marszałka
Województwa Podkarpackiego z późn. zm. powołany został zespół ds. rewitalizacji, którego
głównym zadaniem jest weryfikacja programów rewitalizacji przygotowanych przez gminy.
Cały czas trwa weryfikacja programów rewitalizacji w ramach I i II edycji Konkursu dotacji.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Opracowane programy rewitalizacji powinny spełniać wymogi określone: w Ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (w przypadku GPR), w Ustawie z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (w przypadku LPR), w Wytycznych w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020, w Regulaminie Konkursu dotacji –
Przygotowanie programów rewitalizacji. W związku z koniecznością spełnienia przez program
rewitalizacji ww. wymagań, Zespół ds. rewitalizacji może odesłać go do korekty w trakcie oceny
merytorycznej. W takiej sytuacji Gminy zobowiązane są do podjęcia działań wymaganych
ustawowo, w określonym czasie. Termin na złożenie korekty programu (30 dni
kalendarzowych) może ulec wydłużeniu, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa
Podkarpackiego w przedmiotowej sprawie. Skorygowany o zgłoszone uwagi przez IZ,
program rewitalizacji musi być przyjęty podczas sesji rady gminy, rady miejskiej, rady miasta.
Złożona korekta programu rewitalizacji podlega ponownej ocenie przez Zespół
ds. rewitalizacji. Pozytywnie oceniony program rewitalizacji jest warunkiem zatwierdzenia
sprawozdania końcowego z realizacji projektu i wypłaty środków dla gmin w ramach Konkursu
dotacji – I i II edycja. Uzyskanie negatywnej oceny programu rewitalizacji skutkuje
niezatwierdzeniem sprawozdania końcowego i brakiem refundacji poniesionych wydatków.
Podsumowując należy stwierdzić, iż ocena programów rewitalizacji jest czasochłonna
a wypłata środków dotacji uzależniona jest od pozytywnej oceny programu i uwarunkowana
dopuszczalnością jednokrotnej poprawy.
1.a.14 – „Rozwijanie profesjonalizmu”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2017
Łączne nakłady finansowe: 248 634,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
111 727,00 zł
111 727,00 zł
111 727,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
55 624,45 zł
55 624,45 zł
55 624,45 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Liderem projektu jest Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Rzeszowie.
Realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem i harmonogramem.
W zakresie programów szkoleniowych zrealizowano:
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Krótkie programy szkoleniowe dla pracowników – 2 szkolenia w których wzięło udział
4 nauczycieli MSCKZiU w Rzeszowie.
Szkolenie miało pozwolić na obserwację i prowadzenie zajęć na przedmiotach
zawodowych, sprawdzenie poziomu wiedzy j. angielskiego zawodowego, spotkania
metodyczne nauczycieli, wymianę dobrych praktyk w zakresie metodyki
nauczania z przedmiotów zawodowych, sposobów organizacji praktyk zawodowych,
spotkania z instytucjami organizującymi praktyki zawodowe, prowadzenie monitoringu
i ewaluacji częściowej projektu, opracowywanie rezultatów częściowych, kontrola
budżetu. Zasadnicze cele działania zostały zrealizowane. Dokonano rewizji celów
z uwzględnieniem zaleceń Agencji Narodowej Programu Erasmus+, tak więc
zrezygnowano ze sprawdzania poziomu wiedzy j. angielskiego zawodowego oraz kontroli
budżetu podczas programów szkoleniowych, pozostawiając kontrolę budżetu szkolnym
koordynatorom i osobom zarządzającym placówkami wg osobnego planu i zgodnie
z zapisami w umowach partnerskich o współpracy partnerskiej. Także monitoring
i ewaluacja projektu nie została uwzględniona w programach szkoleniowych. Działania te
zostały przekazane koordynatorom do realizacji zgodnie z osobnym planem. Zgodnie
z założeniami gromadzono rezultaty częściowe służące opracowaniu publikacji
metodycznej, tj. katalogu dobrych praktyk i dokumentowano działania realizowane
zgodnie ze szczegółowym planem szkolenia. Dodatkowo wprowadzono zagadnienia etyki
w zawodzie medycznym, które istnieją w praktyce każdej szkoły partnerskiej.
Krótkie programy szkoleniowe dla osób w trakcie kształcenia zawodowego – 2 szkolenia.
W szkoleniach wzięło udział 8 słuchaczy i dodatkowo 2 nauczycieli. Udział nauczycieli nie
wpłynął na zmianę budżetu. Agencja Narodowa Programu Erasmus+ sporządzi aneks do
umowy potwierdzający akceptację zmian.
Zrealizowano zakładane cele, obserwacja i udział w zajęciach na wybranych
przedmiotach zawodowych, prezentacja własnych umiejętności praktycznych, spotkania
zespołów słuchaczy pracujących w mobilności łącznej, doskonalenie kompetencji
językowych, komunikacyjnych i interpersonalnych słuchaczy, wymiana dobrych praktyk
w zakresie zarządzania działaniami oraz metod prowadzenia grup słuchaczy w trakcie
mobilności wirtualnych, ewaluacja częściowa i monitoring działań. Dodatkowo do grup
słuchaczy biorących udział w tej mobilności dołączono nauczycieli uczących na
wybranych kierunkach w celu umożliwienia im dokładnego poznania interdyscyplinarnych
i komplementarnych praktyk takich jak estetyka medyczna i dieta śródziemnomorska.
Spotkania wirtualne/ online słuchaczy mobilności łączonej realizowane w celu pokazania
praktyk w zawodzie – 2 sesje spotkań online.
MSCKZiU Rzeszów- przeprowadzono ogółem 9 spotkań z wykorzystaniem środków
e-learning, tj. konferencja Skype oraz przekaz video online. Udział wzięło 9 nauczycieli
oraz ogółem 59 słuchaczy.
Zrealizowano zakładane cele, tj. wymiana dobrych praktyk w zakresie metodyki nauczania
przedmiotów zawodowych, doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych
słuchaczy, którzy poprzez działania projektowe będą mieli szanse na rozwój swoich
kompetencji językowych w zakresie języka obcego zawodowego, rozwijanie umiejętności
słuchaczy w zakresie zastosowania technologii informacyjnej IT w zawodzie, rozwijanie
współpracy pomiędzy nauczycielem opiekunem pełniącym rolę tutora a grupą słuchaczy,
rozwijanie umiejętności organizacyjnych i umiejętności interpersonalnych słuchaczy
pozwalających im na podejmowanie różnorodnej aktywności pomocnej w znalezieniu
pracy i uczeniu się w perspektywie całego życia.

Ponadto, przeprowadzono ewaluację częściową działań w zakresie: spotkania wirtualne/
online oraz krótkie programy szkoleniowe dla pracowników i słuchaczy. Opracowano ankiety
ewaluacyjne mobilności wirtualnych i ankiety dla uczestników programów szkoleniowych.
W zakresie rezultatów częściowych:
 zebrano scenariusze do przeprowadzonych do tej pory zajęć w ramach przedmiotów
zawodowych i zajęć j. angielskiego zawodowego prowadzonych w każdej ze szkół
partnerskich,
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opracowano częściowy opis prezentowanych praktyk, sporządzono dokumentację
multimedialną z prowadzonych do tej pory działań,
ustalono zawartość publikacji „Katalog dobrych praktyk”, wybrano praktyki w zawodach
będących przedmiotem współpracy oraz ustalono sposób walidacji prezentowanych
praktyk.

Opracowanie rezultatów końcowych, tj. „Katalog dobrych praktyk”, publikacji medycznych
i wyników ewaluacji projektu będzie możliwe po zakończeniu wszystkich działań
szkoleniowych, które będą realizowane w kolejnym roku szkolnym, tj. 2017/2018.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń w związku z realizacją zadania.
1.a.15 – „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą
Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”



Okres realizacji zadania: 2015 – 2017
Łączne nakłady finansowe: 29 512 415,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego


Plan 2017
27 271 275,00 zł
0,00 zł
27 271 275,00 zł
16 449 193,00 zł
10 822 082,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
6 742 208,38 zł
0,00 zł
6 742 208,38 zł
3 948 282,93 zł
2 793 925,45 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Opis: W ramach przedmiotowego projektu wybudowany zostanie odcinek drogi wojewódzkiej
od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła
Rzeszów –Południe (S 19). W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności
Rzeszowa i jego obszaru funkcjonalnego z siecią TEN-T tj. węzłem drogi ekspresowej S19
Rzeszów – Świlcza i autostradą A4 Rzeszów – Zachód, co z kolei umożliwi sprawniejsze
połączenie z innymi województwami oraz makroregionem.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 8 983 347,15 zł
Roboty budowlane: W dniu 24.10.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót
budowlanych ( 159.ZP.2312.97.2016) z firmą Skanska S.A. na kwotę 68 675 745,61 zł brutto.
Wartość zadania wynosi dla PZDW: 19 303 418,72 zł.
Wartość zadania wynosi dla MZD: 49 372 326,89 zł.
Aneks Nr 1 z dnia 22.12.2016 r. w związku z Ustawą z 5 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1454)
wprowadzająca od 1 stycznia 2017 r. obowiązkową centralizację rozliczeń w jednostkach
samorządu terytorialnego w zakresie podatku VAT.
Aneks Nr 2 z dnia 22.05.2017 r.
Wartość zadania wynosi dla PZDW: 20 383 444,44 zł.
Wartość zadania wynosi dla MZD: 48 292 301,17 zł.
Nadzór inwestorski: W dniu 16.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru
inwestorskiego ( 136.ZP.2312.86.2016) z firmą KDI Sp. z o.o. na kwotę 364 080,00 zł brutto.
Wartość zadania wynosi dla PZDW: 120 401,26 zł.
Wartość zadania wynosi dla MZD: 243 678,74 zł.
Aneks Nr 1 z 14.12.2016 r.
Wartość zadania wynosi dla PZDW: 102 335,82 zł.
Wartość zadania wynosi dla MZD: 261 744,18 zł.
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Realizacja - zaawansowanie: Odhumusowano podłoże. Zostały wykonane wykopy, nasypy,
podłoża. Wzmocniono zbrojenia i betonowanie ław fundamentowych po obu stronach
inwestycji. W dalszy ciągu trwają roboty ziemne.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Umowa POPW.02.02.00-18-0002/16-00 zawarta
w dniu 28.07.2016 r.
Aneks Nr 1 POPW.02.02.00-18-0002/16-01 z dnia 02.03.2017 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W trakcie trwania kontraktu pojawiły się problemy realizacyjne m.in.:
- z wydaniem nieruchomości,
- wystąpiła konieczność zmiany metody wzmocnienia podłoża pod trasę główną oraz drogi
dojazdowe,
- wystąpiły odmienne od zakładanych warunki gruntowe w miejscu obiektu PG-1
- wystąpiły problemy realizacyjne dotyczące prowadzenia robót budowlanych pod liniami WN
Dodatkowo Wykonawca zwrócił się do Zamawiających o wydłużenie terminu realizacji ze
względu na m.in. w/w problemy realizacyjne oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne.
1.a.16 – „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła
DK 9 w Rudnej Małej”
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
 Łączne nakłady finansowe: 86 753 799,00 zł
Poniesione
w I półroczu br.
53 362 336,00 zł
5 213 024,92 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
53 362 336,00 zł
5 213 024,92 zł
41 939 630,00 zł
4 910 636,27 zł
Budżet Unii Europejskiej
11 422 706,00 zł
302 388,65 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Opis: W ramach projektu planowana jest budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła
S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację
I i II i III etapu inwestycji. W ramach I etapu inwestycji planowana jest budowa nowego odcinka
DW łączącego drogę ekspresową S19 (węzeł Jasionka) z byłą drogą krajową nr 19 (aktualnie
DW 878) o długości 1,72 km. W ramach etapu II planowana jest rozbudowa DW od włączenia
do ronda SR-2 ( koniec etapu I) w kierunku północnym do połączenia z istniejącą DW nr 869
biegnącą w kierunku zachodnim wraz z budową skrzyżowania ww. dróg typu rondo. W ramach
etapu III inwestycji planowana jest rozbudowa DW nr 869 na odcinku od końca II etapu
do DK nr 9 (koniec zrealizowanego IV etapu) o drugą jezdnię wraz z budową niezbędnych
skomunikowań. Realizacja projektu przyniesie szereg korzyści mieszkańcom regionu,
przedsiębiorcom oraz pracownikom, w szczególności osobom pracującym w strefach
ekonomicznych na terenie m. Jasionka i Rogoźnica.


Nakłady finansowe

Plan 2017

Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 12 688 705,72 zł.
Roboty budowlane: W dniu 12.12.2016 r. podpisano umowę na roboty budowlane
(557/243/3052/WFU/5/2016) z firmą Skanska S.A. dla etapu I i III na kwotę 53 747 310,16 zł).
W dniu 28.06.2017r. podpisano umowę na roboty budowlane (264/3052/243/WFU/4/2017)
z firmą MPDiM Rzeszów dla etapu II na kwotę 9 486 652,35 zł.
Inżynier Kontraktu: W dniu 23.02.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji IK
(85/3052/243/WFU/17/2016/2017) z firmą PROMOST dla etapów I II i III na kwotę
514 898,91 zł.
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Inne: W dniu 21.02.2017 r. podpisano umowę (84/243/WFU/1/2017) na wycinkę drzew z firmą
DREWBOR na kwotę 25 920,00 zł.
Realizacja - zaawansowanie: Trwają prace budowlane. Wykonano nasypy, stabilizacje dróg
dojazdowych do mostu ( etap I ), rozebrano podbudowy, nawierzchnię z kostki betonowej,
krawężniki, przepusty i słupki blokujące ( etap III ). Ponadto ułożono rury pod oświetlenie,
zamontowano kable światłowodowe sieci WIST. Wykonano kanalizację deszczową.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Umowa POPW.02.02.00-18-0003/16-00 zawarta
w dniu 30.08.2016 r.
Aneks Nr 1 POPW.02.02.00-18-0003/16-01 z dnia 02.03.2017 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
1.a.17 – „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową
obwodnicy Czudca”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 84 382 136,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
5 323 900,00 zł
0,00 zł
5 323 900,00 zł
4 525 315,00 zł
798 585,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Opis: Przedmiotem projektu jest:
 rozbudowa DW nr 988 na odcinku od skrzyżowania z DK nr 19 w m. Babica do początku
planowanej obwodnicy m. Czudec
 budowa nowego odcinka DW nr 988 (obwodnicy m. Czudec)
 rozbudowa DW nr 988 na odcinku od końca obwodnicy m. Czudec do granicy m. Czudec
i Zaborów (mostu na rz. Wisłok) wraz z odcinkiem nawiązania do istniejącej drogi
wojewódzkiej w kierunku centrum Czudca oraz wykonaniem robót związanych
z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna długość wybudowanego odcinka drogi
to 2,46 km a odcinka rozbudowywanego: 1,93km. W związku z powyższym realizacja
przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celów osi priorytetowej poprzez
poprawę połączenia systemu komunikacyjnego ROF z siecią TEN-T. Łączność z siecią
dróg krajowych budowanej i rozbudowywanej DW988 zostanie zrealizowana przez
połączenie z DK19, a poprzez nią z drogą ekspresową S19 i autostradą A4. W jej wyniku
nastąpi upłynnienie ruchu i skrócenie czasu przejazdu pomiędzy głównymi ciągami
komunikacyjnymi województwa oraz powstanie oszczędności finansowych w gospodarce
w przewozach towarowych i pasażerskich. W konsekwencji w związku z realizacją
projektu nastąpi zwiększenie dynamiki rozwoju gospodarczego zarówno gminy Czudec,
jak i całego regionu.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 PLN.
Roboty budowlane: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane w Dzienniku
Urzędowymi Unii Europejskiej w dniu 28.04.2017r. W dniu 22.06.2017 r. otwarto przetarg
na roboty budowlane.
W dniu 22.08.2017 r. wysłano do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie dokumenty
dotyczące zamówienia publicznego na w/w zadaniu celem przeprowadzenia Kontroli
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Uprzedniej, która jest konieczna ze względu na wartość środków finansowych przeznaczonych
na zadanie.
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę Budmiex S.A. za kwotę
80 195 576,31 PLN.
Inżynier Kontraktu: Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na Inżyniera Kontraktu..
Realizacja - zaawansowanie: RDOŚ obwieszczeniem z 20.12.2016 r. podał do publicznej
wiadomości informację m.in. o: wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
środowiskowej; wystąpienia do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W dniu 14.02.2017r.
uzyskano decyzję środowiskową. Projekt budowlany został uzgodniony. 31.03.2017r.
uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Złożenie wniosku o ZRID – 21 marzec 2017.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: W dniu 27.04.2017 r. złożono wniosek o dofinasowanie.
Wniosek na etapie oceny merytorycznej.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
1.a.18 – „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa
do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”




Okres realizacji zadania: 2015 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 17 841 342,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
7 628 537,00 zł
0,00 zł
7 628 537,00 zł
6 229 256,00 zł
1 399 281,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
255 612,00 zł
0,00 zł
255 612,00 zł
217 270,20 zł
38 341,80 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Opis: Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 878
do 4 pasów ruchu po 2 w obu kierunkach od km 5+026,8 (koniec odcinka 4 pasowego ulicy
Wł. Sikorskiego w Rzeszowie) do km 5+861,80 (koniec rozbudowy skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1404R – ul. Orkana w Tyczynie). Inwestycja obejmuje również budowę mostu
na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, rozbudowę
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 oraz skrzyżowania z ulicą
Stawową, a także budowę dodatkowego pasa do skrętu w lewo do bazy MPGK. Łączna
długość rozbudowanego odcinka drogi to 0,83 km. Realizacja przedmiotowego projektu
przyczyni się do osiągnięcia celów osi priorytetowej poprzez poprawę połączenia systemu
komunikacyjnego miasta i ROF z siecią TEN-T (droga ekspresowa S19 i autostrada A4)
w wyniku rozbudowy drogi wojewódzkiej 878. Inwestycja usprawni wyprowadzenie ruchu
samochodowego z Rzeszowa w kierunku południowo – wschodnim.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 255 612,00 zł.
Roboty budowlane: W dniu 18.05.2017r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie
ofert nastąpiło w dniu 27.06.2017r. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 18.08.2017r. wybrano
najtańszą ofertę tj. ofertę firmy Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie na wartość:
16.718.592,- zł
Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 28.02.2017 r..
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Inżynier Kontraktu: Po rozstrzygnięciu przetargu na RB i wybraniu Wykonawcy zostanie
ogłoszony przetarg na Inżyniera Kontraktu.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Umowa POPW.02.02.00-18-0005/16-00 zawarta
w dniu 28.02.2017 r.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
1.a.19 – „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”




Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
Łączne nakłady finansowe: 326 374 141,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa

Plan 2017
50 562 377,00 zł
49 316 377,00 zł
7 397 460,00 zł
41 918 917,00 zł
1 246 000,00 zł
186 900,00 zł
1 059 100,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
19 404 371,99
19 389 365,99
2 908 412,26 zł
16 480 953,73 zł
15 006,00 zł
2 250,90 zł
12 755,10 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
W zakresie przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc
Techniczna, w rozdziałach 75018 i 85332, na rok 2017 zaplanowane zostały wydatki w łącznej
kwocie 50 562 377,00 zł. Obecnie wykonanie stanowi 38,38% planu i jest to kwota
19 404 371,79 zł. Pozostałe środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie, będą
wydatkowane w II połowie br., zgodnie z harmonogramami.
Wykazane kwoty wydatków na 2017 rok w ramach zadania - RPO WP na lata 2014-2020
Pomoc Techniczna wynikają z siedmiu decyzji o dofinansowaniu, zawartych w dniu 27 grudnia
2016 r., a także dwóch decyzji dotyczących projektów wieloletnich, podpisanych w dniach:
8 września 2015r. i 29 grudnia 2015r., w kwotach zaplanowanych na bieżący rok.
Przedmiotowe decyzje na 2017 rok odpowiadają również limitom przedstawionym przez MR
do ustawy budżetowej.
W ramach powyższych decyzji realizowane są projekty o następującej wartości całkowitej:
a) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze
edukacyjno-promocyjnym i procedurę odwoławczą" – 2 830 000,-zł (w tym wkład UE
2 405 500,- zł, wkład własny 424 500,- zł);
b) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2017 roku" - 191 000,-zł (w tym wkład UE
162 350,- zł, wkład własny 28 650,- zł);
c) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w latach 2016-2017" – 853 436,-zł (z tego
na rok 2017 przewidziana została kwota wkładu UE 714 000,- zł, wkład własny 126 000,- zł);
d) „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP
w 2017 r." – 26 899 996,-zł (w tym wkład UE 22 864 996,60 zł, wkład własny 4 034 999,40 zł);
e) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego
do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie" – 388 680,-zł (z tego na rok 2017 przewidziana została kwota
55 504,- zł, w tym wkład UE 47 178,- zł, wkład własny 8 326,- zł);
f) „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie na rok 2017" – 14 771 251,-zł (w tym wkład UE 12 555 563,35 zł, wkład własny
2 215 687,65 zł);
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g) „Wsparcie zadań z zakresu RPO WP 2007-2013 w 2017 r.” – 299 000,- zł (w tym wkład UE
254 150,- zł, wkład własny 44 850,- zł);
h) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2017 roku” – 4 375
620,- zł (w tym wkład UE 3 719 277,- zł, wkład własny 656 343,- zł);
i) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie
dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2017” – 300 000,- zł
(w tym wkład UE 255 000,- zł, wkład własny 45 000,- zł).
Projekt, dotyczący programu LSI jest realizowany w latach 2015-2022, z czego w ostatnich
dwóch latach nie będą ponoszone wydatki.
Poziom dofinansowania środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych, w ww. projektach stanowi 85%, zaś pozostałe 15% jest finansowane ze środków
własnych budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.
Natomiast, limity wydatków w pozostałych latach znajdą odzwierciedlenie w decyzjach,
będących efektem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Proces
składania wniosków aplikacyjnych w ramach PT RPO WP 2014-2020 co do zasady odbywa
się w IV kwartale roku poprzedzającego realizację projektów.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Biorąc pod uwagę przyjęte założenia dotyczące wykonania powyższych zadań, nie przewiduje
się występowania ewentualnych zagrożeń w toku ich realizacji.
1.a.20 – „Inteligentne specjalizacje - narzędzie
i konkurencyjności województwa podkarpackiego”




innowacyjności

Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
Łączne nakłady finansowe: 4 240 500,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe, z tego:


wzrostu

Plan 2017
810 500,00 zł
810 500,00 zł
810 500,00 zl
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
8 507,96 zł
8 507,96 zł
8 507,96 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Na pierwszą połowę 2017 r. przypadła początkowa faza realizacji projektu. Wykonanie zadania
odbywa się na podstawie decyzji o dofinansowanie wydanej w marcu br. przez Instytucję
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020. W ww. okresie rozpoczęto m.in. prace nad wyłonieniem grupy ekspertów
wykonujących zadania niezbędne do osiągnięcia celów projektowych, przygotowano
dokumentację do ogłoszenia przetargu na wykonanie i uruchomienie „portalu RSI”, rozpoczęto
prace na panelami inteligentnych specjalizacji oraz wyłoniono wykonawcę spotkania
panelowego specjalizacji „Jakości życia”, które odbyło się 5 lipca br. Na przestrzeni
omawianego półrocza członkowie zespołu projektowego (po dwie osoby) uczestniczyli
w Forum „Europo współpracuj” w Valetcie na Malcie oraz w konferencji „Smart Regions 2.0”
w Helsinkach (Republika Finlandii). Ponadto jeden z członków zespołu projektowego
uczestniczył w dniach 27-28 czerwca br. w Regionalnym Forum Inteligentnych Specjalizacji
przy Konwencie Marszałków Województw RP, zorganizowanym przez województwo
małopolskie w Krynicy-Zdroju.
Część ewentualnych kosztów związanych z realizacją zadań projektowych w pierwszym
półroczu 2017 r. zostanie poniesionych w drugiej połowie roku.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Mogą wystąpić opóźnienia w realizacji założeń, spowodowane np. problemami z wyłonieniem
wykonawców gwarantujących należyte wykonanie zadań.
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1.a.21 – „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski Leżajsk”




Okres realizacji zadania: 2012 – 2017
Łączne nakłady finansowe: 16 921 323,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne

Plan 2017
16 528 036,00 zł
0,00 zł
16 528 036,00 zł
12 411 164,00 zł
1 500 000,00 zł
2 190 206,00 zł
426 666,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
659 194,55 zł
0,00 zł
659 194,55 zł
560 315,37 zł
0,00 zł
98 879,18 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Opis: Przedmiotem inwestycji jest budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa
Małopolskiego. Projektowana droga ma na celu skomunikowanie drogi wojewódzkiej nr 875
z węzłem „Sokołów Północ” na drodze ekspresowej nr S19 oraz drogą powiatową nr 1366R,
co znacząco poprawi bezpieczeństwo oraz warunki ruchu.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 1 052 479,08 PLN.
Roboty budowlane: W dniu 02.08.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót
budowlanych z firmą Skanska S.A. na kwotę 14 673 900,00 zł brutto.
Inżynier Kontraktu: W dniu 27.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera
kontraktu z firmą PROKOM na kwotę 267 000,00 zł brutto.
Inne: W dniu 24.08.2016 r. podpisano umowę z firmą Master Consulting na sporządzenie
studium wykonalności dla przedmiotowej inwestycji na kwotę 7 950,00 zł.
Realizacja - zaawansowanie: Trwają prace zabezpieczające plac budowy (trasę obwodnicy)
związane z przejęciem wody z sieci drenarskiej. Wykonawca zakończył prace projektowe
i kończy roboty niezbędne do wykonania zabezpieczenia przed wodami z drenażu nieobjętego
projektem zasadniczym. Zakończono prace związane z odhumusowaniem terenu. Prace
związane z wykonaniem przepustów drogowych pod trasą główną są na ukończeniu.
Zakończono budowę przepustu na połączeniu łącznika z drogą powiatową. Zakończono prace
związane z przebudową infrastruktury technicznej z wyłączeniem sieci tj. branży
teletechnicznej ORANGE na początku trasy obwodnicy. Na całym odcinku Wykonawca
prowadzi roboty związane z budową dolnych warstw konstrukcji nawierzchni drogi głównej
i dróg serwisowych.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: RPPK.05.01.00-18.0015/16 z dnia 28.12.2016 r.
na kwotę 14 993 850,00 zł (EFRR - 12 744 772,44 zł, BW – 2 249 077,53 zł)
Aneks Nr 1 RPPK.05.01.00-18.0015/16-01 z dnia 21.03.2017 r. wprowadzający Budżet
Państwa na zadaniu: BP - 2 249 077,50 zł, EFRR - 12 744 772,50 zł.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Niewielkie opóźnienia w stosunku do harmonogramu robót ze względu na złe warunki
atmosferyczne na początku roku.

Strona 24 z 110
RR-IX.301.71.2017.WD

1.a.22 – „Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–
Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870
w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości
Gorliczyna”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 34 484 717,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Inne:

Plan 2017
11 694 548,00 zł
0,00 zł
11 694 548,00 zł
9 491 430,00 zł
2 203 118,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Opis: Przedmiotem projektu jest przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835
na odcinku od skrzyżowania z DW nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej
z węzłem „Przeworsk” w m. Gorliczyna. Celem projektu jest poprawa dostępności
komunikacyjnej północno – wschodniej części województwa z autostradą A4 (z węzłem
Przeworsk). Zwiększeniu ulegnie spójność komunikacyjna regionu.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 800 871,49 zł.
Roboty budowlane: W dniu 08.03.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót
budowlanych ( 137/243/3052/WFU/WP-1/9/2015 ) z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Mielec (PRD Mielec) i REMOST Dębica na kwotę 25 649 161,65 zł brutto.
Inżynier Kontraktu: W dniu 30.11.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera
kontraktu ( 540/243/3052/WFU/4/2016) z firmą PROMOST na kwotę 198 438,36 zł brutto.
Realizacja - zaawansowanie: W dniu 24.04.2017 r. został przekazany plac budowy, w dniu
25.04.2017r. rozpoczęły się roboty budowlane realizowane na zgłoszenie (wykonanie
frezowania profilującego, wykonanie dolnych warstw poszerzeń, wykonanie podbudowy z BA
na poszerzeniach jezdni, wykonanie warstwy profilowo wzmacniającej). Wykonawca w ramach
zgłoszenia realizuje roboty budowlane na ośmiu odcinkach na dł. ok 5 km. Trwa procedura
uzyskiwania decyzji ZRID - wniosek został złożony 17.03.2017 r. Wojewoda Podkarpacki
w dniu 21.06.2017 r. udzielił zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
w zakresie zmniejszenia odległości pomiędzy skrzyżowaniami oraz usytuowania zjazdów
w obszarze oddziaływania skrzyżowania.
Umowa o Dofinansowanie Projektu:
o dofinansowanie to październik 2017 r.

Przewidywana

data

złożenia

Wniosku

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
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1.a.23 – "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną
obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 24 512 499,00 zł
Plan 2017

Nakłady finansowe

833 244,00 zł
0,00 zł
833 244,00 zł
708 257,00 zł
124 987,00 zł

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Inne

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie planowane do realizacji w ramach: RPO WP 2014 -2020
Opis: Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 886 połączy drogę krajową nr 28
z planowaną do budowy obwodnicą Sanoka, omijając centrum miasta. W ten sposób umożliwi
alternatywny przejazd przez miasto Sanok w kierunku Bieszczad, Pogórza Przemyskiego
i granicy wschodniej kraju oraz przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu w ścisłym
centrum Sanoka. W efekcie doprowadzi to do poprawy dostępności do głównego szlaku
komunikacyjnego w regionie, znaczącego skrócenia czasu przejazdu, a w konsekwencji
wystąpienia dużych oszczędności w przewozach pasażerskich i towarowych. W wyniku
realizacji projektu w powiązaniu z budową obwodnicy powstanie nowy ciąg komunikacyjny
łączący Sanok – miasto stanowiące jeden regionalnych biegunów wzrostu z głównym szlakiem
transportowym województwa w skład, którego wchodzi DK 19 – S 19.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 PLN.
Roboty budowlane: Przetarg na Roboty Budowlane został opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2017/S 046 - 084965 w dniu 07.03.2017 r. W dniu
26.06.2017 r. na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, została wybrana oferta
firmy: Lider: MPDiM Rzeszów, Partner: WOLMOST Rzeszów. Umowa z Wykonawcą została
zawarta w dniu 18.07.2017 r. na kwotę 21 384 800,65 zł
Inżynier Kontraktu: Aktualnie przygotowywane są dokumenty do ogłoszenia przetargu
na Inżyniera Kontraktu.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Przewidywana data złożenia wniosku o dofinansowanie
to 20.12.2017 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
1.a.24 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce
na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 22 626 994,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa

Plan 2017
10 957 440,00 zł
0,00 zł
10 957 440,00 zł
9 257 925,00 zł
87 548,00 zł
1 611 967,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Opis: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988
na odcinku od końca obwodnicy m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów, co znacznie
usprawni komunikację w regionie. Poprawi się, jakość życia mieszkańców i zwiększy się
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 279 402,11 zł.
Roboty budowlane: W dniu 16.08.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót
budowlanych ( 341/243/3052/WFU/1/2016) z firmą STRABAG na kwotę 21.815.710,39 zł
brutto.
Inżynier Kontraktu: Przetarg na pełnienie funkcji IK ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 11.02.2017r. W dniu 30.06.2017 r. jako najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, została wybrana oferta firmy: PROKOM na kwotę
384 000,00 PLN. Podpisano umowę nr 314/3052/243/WFU/3/2017 w dniu 18 lipca 2017 r.
Realizacja - zaawansowanie: Trwają prace projektowe. W dniu 10.05.2017 RDOŚ wydał
postanowienie o braku obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.
Wykonawca planuje realizację inwestycji na zgłoszenie oraz ZRID. Wykonawca wystawił FV
za prace projektowe na kwotę 237 342,05 zł. Przedmiotowa FV została zapłacona w lipcu br.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: RPPK.05.01.00-18.0001/17 z dnia 16.05.2017 r.
na kwotę 22 490 940,39 PLN.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
1.a.25 – "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 875 Mielec–Leżajsk”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 52 593 217,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa

Plan 2017
25 565 275,00 zł
0,00 zł
25 565 275,00 zł
21 730 483,00 zł
0,00 zł
3 834 792,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Opis: Inwestycja przyczyni się do polepszenia dostępności transportowej województwa
podkarpackiego w ruchu drogowym i przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej
tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu. Wskutek realizacji projektu
zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu
– w wyniku realizacji projektu firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania
i rozwoju. Wykonanie inwestycji jest kontynuacją przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 875
realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
(na odcinku Mielec – Kolbuszowa wraz z budową obwodnicy Kolbuszowej) oraz w ramach
ZPORR w latach 2008-2009 (na odcinku Sokołów Młp. – Leżajsk). Zadanie to zapewni
spójność sieci drogowej i zniweluje efekt fragmentyzacji ww. drogi.
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Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 270 600,00 zł.
Roboty budowlane: W dniu 30.12.2015 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót
projektowo - budowlanych ( 540/3052/243/WFU-WP1/7/2015 ) z firmą lider: MPDiM Rzeszów
partner: PBDiM Mińsk Mazowiecki na kwotę 46 788 452,57 zł brutto.
Aneks Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.
Inżynier Kontraktu: W dniu 29.12.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji IK
(566/3052/243/WFU/7/2016 ) z firmą PROMOST na kwotę 277 999,68 zł.
Aneks Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r. – komparycja umowy.
Realizacja - zaawansowanie: Trwają prace projektowe. Wykonawca złożył raport
odziaływania na środowisko oraz wymagane uzupełnienia. Na dzień dzisiejszy uzyskano
z RDOŚ-u decyzję środowiskową. Zakończono weryfikację projektu budowlanego.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: RPPK.05.01.00-18-0002/17-00 z dnia 16.05.2017 r.
na kwotę 52 066 452,25 zł
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Do zarządu wpływają interwencje mieszkańców po wyznaczeniu w terenie granic pasa
drogowego obwodnicy. Wpłynęło zawiadomienie o zgłoszeniu budowy obwodnicy
do prokuratury z zarzutem działania na szkodę mienia i zdrowia.
1.a.26 – "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–
Przeworsk–Grabownica Starzeńska”
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
 Łączne nakłady finansowe: 40 000 000,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego


Plan 2017
18 000 000,00 zł
0,00 zł
18 000 000,00 zł
15 300 000,00 zł
2 700 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Opis: Głównym celem planowanej inwestycji jest odciążenie centrum miasta Dynowa od ruchu
pojazdów ciężarowych oraz osobowych, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu
na odcinku drogi wojewódzkiej nr 835, która w chwili obecnej przebiega przez ścisłe centrum
miasta, ograniczenie negatywnych oddziaływań związanych z ruchem drogowym na terenach
znajdujących się w korytarzu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 835, a przede wszystkim
poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na przedmiotowym odcinku.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 zł.
Roboty budowlane: W dniu 19.04.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót
projektowo - budowlanych ( 163/3052/243/WFU/14/2016 ) z firmą lider: EUROVIA POLSKA
S.A. na kwotę 29 976 437,28 zł brutto.
Inżynier Kontraktu: - Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 07.07.2017r. W dniu 17.08.2017r. nastąpiło otwarcie ofert.
Zgłosiło się trzech oferentów PZDW w Rzeszowie planuje rozstrzygnąć postępowanie
przetargowe na rzecz Wykonawcy ZDI Jan Kiepura 22-400 za kwotę 539 281,20 zł.
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Realizacja - zaawansowanie: Pełniący obowiązki Inżyniera Kontraktu wydał polecenie
rozpoczęcia prac projektowych z dniem 17.05.2017r. Wykonawca rozpoczął prace projektowe.
Wykonawca opracował mapy do celów projektowych, opracował i przedłożył wstępny przebieg
trasy obwodnicy i wstępne rozwiązania skrzyżowań, z którymi wystąpi do Starostwa
Powiatowego w Przeworsku (kolej wąskotorowa), Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
(skrzyżowania z drogami powiatowymi) i Urzędu Miasta w Dynowie w celu uzgodnienia
przyjętych rozwiązań.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Przewidywana data złożenia wniosku o dofinasowanie
to 29.09.2017 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
1.a.27 – "Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica
Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
 Łączne nakłady finansowe: 24 501 421,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa

Plan 2017
12 248 499,00 zł
0,00 zł
12 248 499,00 zł
10 258 224,00 zł
180 000,00 zł
1 810 275,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Opis: Celem realizacji inwestycji jest stworzenie dogodnego połączenia drogowego
o znaczeniu wojewódzkim, cechującego się adekwatnymi do klasy i kategorii drogi
parametrami techniczno – budowlanymi, dostosowanymi do gospodarczo – turystycznego
charakteru ruchu. Początek trasy nowego odcinka drogi wojewódzkiej 835 zaplanowano
na węźle „Przeworsk” autostrady A4. Następnie łącznik biegnie na południe w kierunku
miejscowości Gwizdaj, przecinając linię kolejową Nr 91 Kraków – Rzeszów – Medyka. Koniec
nowego odcinka drogi przewidziano na skrzyżowaniu z DK Nr 94 w miejscu włączenia
do planowanej obwodnicy Przeworska. Poprzez budowę łącznika w miejscowości Gwizdaj
oraz planowaną budowę dróg stanowiących jego kontynuację zostaną uzupełnione braki
w układzie sieci drogi wojewódzkiej nr 835, co z kolei przyczyni się do wzrostu płynności ruchu
i dostępności do sieci dróg wyższego rzędu.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 123 000,00 zł.
Roboty budowlane: W dniu 02.10.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót
projektowo - budowlanych ( 396/243/WFU-WP-1/3052/5/2015 ) z firmą lider: MPDiM Rzeszów
partner: WOLMOST Rzeszów na kwotę 21 481 938,51 zł brutto.
Aneks Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.
Inżynier Kontraktu: W dniu 26.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji IK
(446/243/WFU-WP-1/3052/3/2016 ) z firmą KDI Sp. z o.o. na kwotę 339 480,00 PLN.
Aneks Nr 1/2016 z dnia 30.12.2016 r.
Realizacja - zaawansowanie: Trwają prace projektowe. W dniu 29.05.2017 r. Zarząd
Województwa Podkarpackiego zaopiniował pozytywnie wniosek o zezwoleniu na realizację
przedmiotowej inwestycji (Uchwała Nr 308/6218/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego).
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W dniu 08.06.2017 r. zostało uzyskane pozwolenie wodnoprawne. W dniu 14 lipca br. odbyło
się posiedzenie ZOPI, wykonawca przygotowuje wniosek o ZRID.
W związku z opóźnieniami w stosunku do harmonogramu robót konieczne jest skorygowanie
planu wydatków w II półroczu br.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: RPPK.05.01.00-18-0004/16-00 z dnia 16.05.2017 r.,
na kwotę 23 321 418,51 zł.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Opóźnienia w stosunku do harmonogramu robót.
1.a.28 – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku
pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 24 100 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Inne

Plan 2017
401 545,00 zł
0,00 zł
401 545,00 zł
341 313,00 zł
0,00 zł
60 232,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach: RPO WP 2014 -2020
Opis: Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 pomiędzy drogą krajową nr 28,
a drogą krajową nr 73 stworzy spójność sieci drogowej regionu. Realizacja projektu ponadto
przyczyni się do lepszego skomunikowania Województwa Podkarpackiego oraz Województwa
Małopolskiego, w tym również lepszej dostępności z drogi krajowej nr 94 i autostrady A4,
poprzez drogę krajową nr 73, do Magurskiego Parku Narodowego i Beskidu Niskiego, a dalej
do przejść granicznych na Słowację w Ożennej i Barwinku. Poprzez realizację zadania,
a co za tym idzie skrócenie czasu przejazdu przez miasto, szczególnie na kierunku północ południe, nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu i komfortu życia mieszkańców, narażonych
do tej pory na wzmożony ruch samochodowy oraz uciążliwości środowiskowe (spaliny, hałas).
Realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynie również na rozwój turystyczny, a także na rozwój
gospodarczy regionu (strefa ekonomiczna Jasło), poprzez zapewnienie płynnej komunikacji,
skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenie dostępności przedsiębiorców i umożliwienie
pozyskiwania nowych obszarów inwestycyjnych.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 zł.
Roboty budowlane: W dniu 10.07.2017 r. podpisano umowę (299/243/3052/WFU/2/2017)
na roboty projektowo - budowlane z firmą Budimex na kwotę 19 727 179,88 PLN brutto.
Inżynier Kontraktu: Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 08.07.2017r. W dniu 16.08.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert. W wyniku
postępowania złożono dwie oferty (najtańsza 670 688,25 zł), z których każda przewyższała
kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania tj. 345 225,64 zł.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Przewidywana data złożenia wniosku o dofinasowanie
to 29.09.2017 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
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1.a.29 – „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec”
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
 Łączne nakłady finansowe: 21 334 219,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa

Plan 2017
9 188 638,00 zł
0,00 zł
9 188 638,00 zł
6 330 795,00 zł
1 740 643,00 zł
1 117 200,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Opis: Realizacja niniejszego projektu doprowadzi do lepszego skomunikowania gminy
Oleszyce i Cieszanów z pozostałą częścią województwa, a co za tym idzie przyczyni się
do poprawy dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej
regionu. W szczególności w wyniku wdrożenia projektu nastąpi zwiększenie dostępności
komunikacyjnej atrakcyjnych turystycznie obszarów powiatu lubaczowskiego, co powinno
przełożyć się na rozwój turystyki i agroturystyki. Wskutek realizacji projektu zwiększy się
również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu – w wyniku
realizacji projektu firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania oraz dalszego
rozwoju.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 487 821,32 zł.
Roboty budowlane: W dniu 22.02.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót
projektowo - budowlanych (117/243/3052/WFU-WP-1/12/2015/2016) z firmą STRABAG
na kwotę 15 635 775,57 zł brutto.
Inżynier Kontraktu: W dniu 09.11.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji IK
(502/3052/243/WFU/9/2016) z firmą PROMOST na kwotę 198 438,36 zł.
Aneks Nr 1 z dnia 02.01.2017 r.
Realizacja - zaawansowanie: Trwają prace projektowe. Wykonawca pozyskuje opinie
stanowiące załączniki do wniosków o ZRID. Wykonawca otrzymał od Zamawiającego
i Inżyniera Kontraktu uwagi do przedłożonej dokumentacji geodezyjnej (projekty podziału
nieruchomości). Starosta Lubaczowski w dniu 04.04.2017 r. i 26.04.2017 r. wydał pozwolenie
wodnoprawne odpowiednio dla obwodnicy m. Cieszanów i m. Oleszyce. Na etapie uzgodnień
z PZMiUW w Rzeszowie wynikła konieczność przebudowy sieci drenarskich, co musi zostać
ujęte w pozwoleniu wodnoprawnym.
Uzyskano zezwolenie od Ministra Infrastruktury na wydanie odstępstw dla Obwodnicy Oleszyc
i Obwodnicy Cieszanowa.
Złożono wyjaśnienia i poprawki do wniosku o dofinansowanie.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Podpisano umowę o dofinansowanie projektu
RPPK.05.01.00-18-0003/17-00 w dniu 16.05.2017 r, na kwotę 17 593 570,93 PLN.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
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1.a.30 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc
do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 17 000 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
7 497 290,00 zł
0,00 zł
7 497 290,00 zł
6 372 696,00 zł
1 124 594,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Opis: Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia dostępności transportowej
województwa podkarpackiego oraz dostępności zewnętrznej regionu, zapewnienia obsługi
rosnących potoków ruchu, w tym w szczególności w ruchu tranzytowym w kierunku Ukrainy.
Realizacja niniejszego projektu doprowadzi do lepszego skomunikowania gminy Oleszyce
i Lubaczów z pozostałą częścią województwa, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy
dostępności komunikacyjnej tych terenów i zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu.
W szczególności w wyniku wdrożenia projektu nastąpi zwiększenie dostępności
komunikacyjnej atrakcyjnych turystycznie obszarów powiatu lubaczowskiego, co powinno
przełożyć się na rozwój turystyki i agroturystyki. Wskutek realizacji projektu zwiększy się
również potencjał oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na terenie powiatu – w wyniku
realizacji projektu firmy będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania oraz dalszego
rozwoju.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 50 860,00 zł.
Roboty budowlane: W dniu 06.07.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót
projektowo - budowlanych (330/243/3052/WFU-WP/1/10/2015/2016) z firmą PBI Infrastruktura
na kwotę 14 942 860,03 zł brutto.
Inżynier Kontraktu: W dniu 09.11.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji IK
(485/3052/243/WFU/8/2016) z firmą PROMOST na kwotę 137 700,00 zł.
Aneks Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.
Realizacja - zaawansowanie: Trwają prace projektowe. Planowany jest podział odcinka
na etapy m.in. ze względu na występowanie terenu kolejowego, odcinka miejskiego bez
konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (od 3 do 5 wniosków o ZRID
w zależności od terminów uzyskania klauzul na projektach podziału nieruchomości, co wiąże
się też z terminami obwieszczenia na BIP) w celu umożliwienia jak najszybszego rozpoczęcia
robót budowlanych, przewidywany jest następujący podział:
Etap I - od km 31+610,60 do km 33+811,00 - uzyskano uzgodnienie ZUDP
Etap II - od km 33+811,00 do km 34+316,61
Etap III - od km 34+316,61 do km 34+378,85
Etap IV - od km 34+378,85 do km 35+510,00
Etap V - od km 35+510,00 do km 36+605,90
Złożono wyjaśnienia i poprawki do wniosku o dofinansowanie. Uzyskano pozwolenie
wodnoprawne dla etapu III wydane przez RZGW. Uzyskano odstępstwo wydane przez
Wojewodę Podkarpackiego od przepisów techniczno-budowlanych dla prowadzenia robót
w rejonie przejazdu kolejowego. Złożono projekty podziału nieruchomości dla etapu I oraz V
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do oklauzulowania przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej. Wykonawca RB wystawił FV
na kwotę 74 107,50 zł brutto. Zapłacona w lipcu br.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Podpisano umowę o dofinansowanie projektu
RPPK.05.01.00-18-0030/17-00 w dniu 27.06.2017 r na kwotę 16 180 560,03 PLN.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
1.a.31 – „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów
- Lubaczów- Granica Państwa”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 23 111 173,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
9 410 763,00 zł
0,00 zł
9 410 763,00 zł
7 999 150,00 zł
1 411 613,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Opis: Realizacja projektu poprawi układ komunikacyjny regionu oraz układ ponadregionalny
z Województwem Lubelskim i wyprowadzi ruch z centrum miejscowości. Zadanie to stworzy
spójność sieci drogowej i zniweluje efekt fragmentaryzacji ww. drogi. Wykonanie inwestycji
wpłynie pozytywnie na poprawę zewnętrznej i wewnętrznej dostępności przestrzennej tej
części województwa podkarpackiego, w tym dostępu do przejścia granicznego w Budomierzu
na wschodniej granicy kraju oraz poprawi, jakość życia mieszkańców (zmniejszenie hałasu,
zanieczyszczenia powietrza). W związku z faktem, że DW Nr 866 wiąże się z układem
DW865/867, czyli jednym z czterech priorytetowych ciągów doprowadzających ruch w stronę
autostrady A4 (będącej elementem podstawowego układu sieci TEN-T), realizacja projektu
zlikwiduje występujące w tym rejonie wąskie gardło.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 76 187,33 zł.
Roboty budowlane: W dniu 10.08.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót
projektowo - budowlanych ( 405/243/3052/WFU/WP-1/2/2016 ) z firmą STRABAG na kwotę
20 754 164,19 zł brutto.
Aneks Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.
Inżynier Kontraktu: W dniu 26.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji IK
(447/243/WFU-WP-1/3052/2016 ) z firmą PROMOST na kwotę 148 794,33 PLN.
Aneks Nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.
Realizacja - zaawansowanie: Trwają prace projektowe. Wykonawca na Radzie Projektu dnia
10.04.2017 r. przekazał dokumentację, w której przedstawił optymalne wg niego rozwiązanie,
które złożył do RZGW - most czteroprzęsłowy o rozpiętości rzędu ok. 70 m oraz pięć
przepustów stalowych. Z uwagi na przedmiotową procedurę (wiążącą się także
z procedowaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach), która może zakończyć się
w czerwcu, realny termin na złożenie wniosku o ZRID to początek września br., wobec czego
decyzję ZRID przewiduje się na grudzień 2017 r.
Konieczne jest uzyskanie decyzji o zdjęciu ochrony pomnikowej z Alei Lipowej w Lubaczowie,
jednak z uwagi na procedowaną decyzję środowiskową (kwestia Alei Lipowej pojawia się
w związku z wezwaniem do wyjaśnień zapisów Raportu oddziaływania przedsięwzięcia),
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będzie to możliwe dopiero po wydaniu przez RDOŚ postanowienia uzgadniającego warunki
realizacji przedsięwzięcia.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie
to 29.09.2017 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
1.a.32 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki
na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 10 000 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego


Plan 2017

5 200 000,00 zł
0,00 zł
5 200 000,00 zł
4 420 000,00 zł
780 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Opis: Droga wojewódzka nr 861 o długości 31 km położona jest w północnej części
województwa podkarpackiego. Droga ta od wschodniej strony łączy ze sobą DK Nr 77
w miejscowości Kopki z DK Nr 19 w miejscowości Jeżowe oraz DW Nr 872 w miejscowości
Bojanów, którą to dojedziemy do DK9 w Nowej Dębie. Do realizacji przewidziano odcinek
o długości ok. 4,05 km, przebiegający przez miejscowość Jeżowe. Odcinek ten charakteryzuje
się licznymi załamaniami, dużą krętością oraz w większości przekrojem ulicznym a co za tym
idzie wąskim pasem drogowym ze względu na zwartą zabudowę. Realizacja projektu usprawni
i poprawi połączenie pomiędzy drogą krajową nr 19, a drogą ekspresową S-19, poprzez węzeł
Podgórze, planowaną, jako droga międzynarodowa, przez co przyczyni się do polepszenia
zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej, nie tylko dla Gminy Jeżowe, ale i dla tej
części województwa podkarpackiego. Ponadto ułatwi komunikację, jakość życia
mieszkańców, a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Wskutek realizacji projektu zwiększy się również potencjał oraz możliwości rozwoju
przedsiębiorczości na terenie powiatu niżańskiego, gdyż w wyniku realizacji projektu, firmy
będą mieć znacznie lepsze warunki do funkcjonowania oraz dalszego rozwoju.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 zł.
Roboty budowlane: W dniu 10.08.2016 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót
projektowo - budowlanych (405/243/3052/WFU/WP-1/2/2016) z firmą STRABAG na kwotę
20 754 164,19 zł brutto.
Inżynier Kontraktu: W dniu 26.09.2016 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji IK
(447/243/WFU-WP-1/3052/2016 ) z firmą PROMOST na kwotę 148 794,33 zł.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: W dniu 30.06.2017 r. złożono wniosek
o dofinansowanie projektu
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji

Strona 34 z 110
RR-IX.301.71.2017.WD

1.a.33 – „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835
Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”




Lublin-Przeworsk-

Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 42 000 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
790 000,00 zł
0,00 zł
790 000,00 zł
671 500,00 zł
118 500,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Opis: Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo-wschodniej części
województwa podkarpackiego w ruchu drogowym i zwiększenie spójności komunikacyjnej
regionu. Ponadto inwestycja przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego
i międzyregionalnego z centrum miasta Przeworska. Przedsięwzięcie stanowić będzie
powiązanie z inwestycją zakończoną w 2013 roku „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika
drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Granica Województwa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów Grabownica Starzeńska”, której przedmiotem była budowa łącznika – drogi łączącej
autostradę A4 (węzeł Przeworsk) z drogą wojewódzką nr 835. W ramach aktualnej
perspektywy planuje się wykonanie również innych inwestycji wzdłuż drogi wojewódzkiej nr
835, dlatego realizacja tych zadań, łącznie zniweluje efekt fragmentaryzacji drogi, usprawni
komunikację (w tym połączenie województwa lubelskiego, północno – wschodniej i południowo
– wschodniej części województwa podkarpackiego z drogą krajową nr 94 oraz autostradą A4
w węźle „Przeworsk”), zwiększy przepustowość, poprawi, jakość życia mieszkańców, a przede
wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, płynność ruchu i
ożywienie przedsiębiorczości. Zatem realizacja przedmiotowej inwestycji zapewni
skomunikowanie województwa z siecią TEN - T oraz siecią dróg krajowych łączących się
bezpośrednio z autostradą A4.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 zł.
Roboty budowlane: Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu z dnia 14.06.2017 r.
Najtańsza oferta: MPDiM Rzeszów na kwotę 45 713 907,00 PLN brutto. Przetarg został
unieważniony z uwagi na to, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.
Wpłynęło odwołanie od unieważnienia przetargu przez Zamawiającego na RB. Sprawa toczy
się w Krajowej Izbie Odwoławczej. W przypadku odrzucenia odwołania przez KIO procedura
przetargowa zostanie powtórzona
Inżynier Kontraktu: Po rozstrzygnięciu przetargu na RB i wybraniu Wykonawcy zostanie
ogłoszony przetarg na Inżyniera Kontraktu.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Przewidywana data złożenia wniosku o dofinasowanie
to 29.09.2017 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji
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1.a.34 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-KańczugaŻurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka +
ul. Kraszewskiego w Łańcucie”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 33 000 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Inne


Plan 2017
15 000 000,00 zł
0,00 zł
15 000 000,00 zł
11 705 351,00 zł
2 065 651,00 zł
1 228 998,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
2 829,00 zł
0,00 zł
2 829,00 zł
2 404,65 zł
424,35 zł
0,00

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 2 829,00 zł.
Roboty budowlane: W dniu 01.03.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót
projektowo - budowlanych ( 91/3052/243/WFU/13/2016/2017 ) z firmą STRABAG na kwotę
4 348 237,03 zł brutto.
Inżynier Kontraktu: W dniu 19.07.2017r. nastąpiło otwarcie ofert na Inżyniera Kontraktu.
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ponieważ najniższa oferta przewyższyła
kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. Przetarg na Inżyniera
Kontraktu jest unieważniony. Nie będzie powtarzany. Funkcję IK będzie pełnił pracownik
PZDW
Inne: W dniu 05.04.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Sanitarnego
(147/242/WFU-W01/01/2017) z firmą GABA na kwotę 8 487,00 zł brutto.
Realizacja - zaawansowanie: Ul. Kraszewskiego - w dniu 14.03.2017 przekazano
Wykonawcy plac budowy. Planowane zakończenie robót do 24.11.2017r. Wykonawca
rozpoczął prace budowalne. Prowadzone są m.in. dotyczące robót rozbiórkowych, ziemnych,
sanitarnych.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga - Żurawica
na odcinku Czarna-Łańcut. Podpisano umowę z firmą Drogowa Inżynieria.
Most na rzece Wisłok – trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Złożono wniosek
o wydanie decyzji ZRID. Trwa opracowanie przetargu na budowę chodnika wraz
z zaprojektowaniem jezdni dla „Rozbudowy drogi woj. nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut Kańczuga - Żurawica w km od 21+040,00 do km 21+960 w m. Krzemienica wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną.
Zgoda Zarządu WP na zapłatę ze środków własnych. Wydatki będą zrefundowane
po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Przewidywana data złożenia wniosku o dofinasowanie
to 2018 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
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1.a.35 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-KolbuszowaLeżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów
Małopolski”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 50 000 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
20 000 000,00 zł
0,00 zł
20 000 000,00 zł
17 000 000,00 zł
3 000 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Opis: Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę zewnętrznej i wewnętrznej
dostępności przestrzennej regionu oraz usprawni komunikację, jakość życia mieszkańców,
a przede wszystkim wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ożywienie
przedsiębiorczości. Ponadto wykonanie zadania poprawi, jakość przejazdu do planowanej do
budowy drogi ekspresowej S-19 poprzez węzeł w Sokołowie Małopolskim, a także między
drogami krajowymi Nr 9 i 19. Planowana przebudowa uwzględnia dotychczasowe zamierzenia
inwestycyjne związane z drogą wojewódzką nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk.
Połączenie to pozwoli wraz z innymi inwestycjami planowanymi do realizacji w ramach
aktualnej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020 skomunikować drogę wojewódzką
z budowaną drogą ekspresową nr S 19 oraz usprawni dojazd do Kolbuszowskiego Parku
Przemysłowo – Naukowego.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 zł.
Roboty
budowlane:
Umowa
na
roboty
projektowo
–
budowlane
(199/3052/243/WFU/20/2017) podpisana w dn. 01.06.2017 z firmą lider: MPDiM Rzeszów
i parnter: Wolmost Rzeszów na kwotę 34 299 898,83 zł brutto.
Inżynier Kontraktu: W dniu 12.07.2017 r. podpisano umowę (304/3052/243/WFU/8/2017)
z firmą ZDI na kwotę 587 649,72 zł.
Realizacja - zaawansowanie: W dniu 01.06.2017r. podpisano umowę z Wykonawcą. Wydano
polecenie rozpoczęcia prac projektowych z dniem 16.06.2017r. Wykonawca jest w trakcie
sporządzania Studium Wykonalności i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: W dniu 30.06.2017 r. złożono wniosek o dofinasowanie.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
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1.a.36 – „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”



Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 145 029 703,00 zł

Nakłady finansowe
- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
15 242 626,00 zł
0,00 zł
15 242 626,00 z ł
12 956 232,00 zł
2 286 394,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
161 138,86 zł
0,00 zł
169 138,86 zł
143 768,03 zł
25 370,83 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach: RPO WP 2014 -2020
Opis: Obwodnica m. Strzyżów znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988. Zlokalizowana
jest w całości w granicach administracyjnych gminy Strzyżów w województwie podkarpackim.
Droga wojewódzka w stanie istniejącym 988 łączy drogi krajowe nr 19 i nr 28. Droga biegnie
przez miejscowości Babica – Czudec – Zaborów – Strzyżów – Dobrzechów – Wiśniowa –
Frysztak – Lubla – Warzyce. Droga krajowa nr 19 stanowi drogę łączącą Radom z południową
granicą państwa (przejście graniczne w Barwinku), a droga krajowa nr 28 stanowi połączenie
województwa małopolskiego ze wschodnią granicą państwa (przejście graniczne w Medyce).
Celem projektu jest poprawa dostępności transportowej południowo - zachodniej części
województwa podkarpackiego w ruchu drogowym (w tym również połączenia
w województwem małopolskim) oraz zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto
inwestycja przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzytowego i międzyregionalnego
z centrum miasta.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 169 138,86 zł.
Roboty budowlane: W dniu 17.01.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót
projektowo - budowlanych ( 49/243/3052/WFU-WP-1/10/2017) z firmą lider: Mostostal
Warszawa oraz partner: Mostostal Kielce na kwotę 98 077 960,70 zł brutto.
Inżynier Kontraktu: W dniu 30.06.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji IK
(241/3052/243/WFU/4/2017 ) z firmą PROMOST na kwotę 759 218,73 PLN.
Realizacja - zaawansowanie: W dniu 30.06.2017 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji
Inżyniera kontraktu z firmą PROMOST na kwotę 759.219,- zł.
W dniu 30.06.2017 złożono wniosek o dofinansowanie zadania.
Trwają prace projektowe. W dniu 29.05.2017r. RDOŚ wydał postanowienie o obowiązku
wykonania raportu Oddziaływania na Środowisko. Wykonawca opracował raport
Oddziaływania na Środowisko i w dniu 21.07.2017 r. przekazał go do RDOŚ. W dniu
30.08.2017 r. wpłynęło do PZDW w Rzeszowie pismo z uwagami do opracowanego Raportu.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: W dniu 30.06.2017 r. złożono wniosek o dofinasowanie.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
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1.a.37 – „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m.
Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
 Łączne nakłady finansowe: 80 000 000,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
33 000 000,00 zł
0,00 zł
33 000 000,00 zł
28 050 000,00 zł
4 950 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Opis: Droga wojewódzka Nr 984, poprzez odcinek drogi krajowej Nr 73 łączy miasto
subregionalne Mielec z miastem regionalnym Tarnów oraz autostradą A-4 węzeł Krzyż,
tj. województwo małopolskie z podkarpackim. Droga wojewódzka Nr 984 stanowi również
alternatywne połączenie południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego
z miastem regionalnym Tarnów w województwie małopolskim. Natomiast droga wojewódzka
Nr 983, poprzez odcinek drogi wojewódzkiej Nr 982 i 764 łączy województwo podkarpackie
z województwem świętokrzyskim. W ramach inwestycji oprócz przebudowy już istniejącego
ciągu dróg wybudowany zostanie nowy odcinek drogi wojewódzkiej wraz z mostem na rzece
Wisłoce, które połączy bezpośrednio m. Rzędzianowice z Mielcem, w ten sposób tworząc
alternatywną drogę dojazdową do stref przemysłowych Mielca, eliminując w ten sposób wąskie
gardło w sieci transportowej, jakim w tym momencie jest przejazd drogą wojewódzką Nr 984
przez m. Wola Mielecka. W związku z tym inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności
transportowej zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym,
zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu i uzyskanie lepszego skomunikowania
z autostradą A4. Ponadto umożliwi lepszy rozwój gospodarczy regionu, gdyż łączy dwie strefy
ekonomiczne tj. Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec i Specjalną Strefę Ekonomiczną
Tarnowa. Oprócz tego inwestycja ta poprzez budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej
przyczyni się do zwiększenia przepustowości, płynności ruchu i prędkość poprzez możliwość
wyboru jednej z dwóch alternatywnych dróg do ośrodka wzrostu, jakim jest miasto Mielec.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 zł.
Roboty budowlane: W dniu 17.05.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót
projektowo - budowlanych ( 178/243/3052/WFU/16/2016/2017) z firmą BUDIMEX na kwotę
38 210 939,09 zł brutto.
Inżynier Kontraktu: Planowane ogłoszenie przetargu to wrzesień br.
Realizacja - zaawansowanie: W chwili obecnej trwa faza projektowa. Zamawiający wysłał do
Wykonawcy uwagi do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Przewidywana data złożenia wniosku o dofinasowanie
to 20.12.2017 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
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1.a.38 – „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost
do DP nr 1334 R”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 7 919 674,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
2 000 000,00 zł
0,00 zł
2 000 000,00 zł
1 700 000,00 zł
300 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Opis: Głównym celem projektu jest poprawa dostępności transportowej województwa
podkarpackiego poprzez lepsze skomunikowanie go z siecią TEN-T oraz siecią dróg
krajowych. Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 987 jest kontynuacją budowy nowego
odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 realizowanej w ramach umowy zawartej z PKP PLK S.A.
i zapewniającego bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 94. Zmiana przebiegu odcinka
drogi wojewódzkiej Nr 987 ma na celu ominięcie przebudowywanego przez PKP PLK S.A
wiaduktu kolejowego w km 133+341 linii kolejowej nr 91 (brak możliwości uzyskania
wymaganej skrajni pionowej pod wiaduktem kolejowym). Trasa nowego odcinka drogi
wojewódzkiej 987 nie krzyżuje się z linią kolejową. W ten sposób umożliwi bezkolizyjny
przejazd samochodów ciężarowych z ominięciem centrum m. Sędziszów Młp., a co za tym
idzie pozwoli na uzyskanie lepszej dostępności do drogi krajowej nr 9, Nr 94 oraz autostrady
A4 dla tej części województwa podkarpackiego.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 zł.
Roboty budowlane: W dniu 03.04.2017 r. podpisano umowę na wykonawstwo robót
projektowo - budowlanych (146/3052/243/WFU/18/2016) z firmą MPDiM Rzeszów na kwotę
6 837 875,68 zł brutto.
Inżynier Kontraktu: Planowane ogłoszenie przetargu to wrzesień br.
Realizacja - zaawansowanie: Zamawiający wydał polecenie rozpoczęcia prac projektowych
na dzień 28.04.2017r. Rozpoczęto opracowanie mapy do celów projektowych. Rozpoczęto
opracowanie Studium Wykonalności.
Wykonawca złożył Studium Wykonalności Zamawiającemu w dniu 23.06.2017r.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: W dniu 30.06.2017 r. złożono wniosek o dofinasowanie.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
1.a.39 – „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga Pruchnik”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 20 000 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
102 000,00 zł
0,00 zł
102 000,00 zł
86 700,00 zł
15 300,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach: RPO WP 2014 -2020
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 zł.
Roboty budowlane: Planowany termin ogłoszenia przetargu "projektuj i buduj" wraz z budową
obwodnicy m. Pruchnik to wrzesień-październik 2017 r.
Inżynier Kontraktu: Po rozstrzygnięciu przetargu na RB i wybraniu Wykonawcy zostanie
ogłoszony przetarg na Inżyniera Kontraktu.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Przewidywana data złożenia wniosku o dofinasowanie
to 20.12.2017 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
1.a.40 – „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 13 470 180,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
421 265,00 zł
0,00 zł
421 265,00 zł
358 075,00 zł
63 190,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Opis: Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa podkarpackiego,
powiatu mieleckiego, gmina Radomyśl Wielki.
Budowa obwodnicy Radomyśla Wielkiego stanowi kolejny etap inwestycji dotyczącej budowy
i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 984. Będzie ona zlokalizowana od km około 21+481 do km
około 24+347, (przedmiotowe kilometraże dotyczą odejścia obwodnicy z istniejącego śladu),
(długość obwodnicy ok. 3,09 km). Inwestycja ta ma na celu poprawę dostępności
transportowej zachodniej części województwa podkarpackiego w ruchu drogowym oraz
zwiększenie spójności komunikacyjnej regionu. Ponadto umożliwi lepszy rozwój gospodarczy
regionu, gdyż łączy dwie strefy ekonomiczne tj. Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Mielec
i Specjalną Strefę Ekonomiczną Tarnowa. Droga wojewódzka Nr 984 stanowi również
alternatywne połączenie południowo – wschodniej części województwa świętokrzyskiego
z miastem regionalnym Tarnów w województwie małopolskim. Oprócz powyższego inwestycja
ta wyprowadzi ruch tranzytowy i międzyregionalny z centrum Radomyśla Wielkiego, zwiększy
przepustowości i prędkość ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 984, która w chwili obecnej
przebiega przez ścisłe centrum miasta.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 zł.
Roboty budowlane: Zamawiający podpisał umowę z firmą MPDiM w dniu 26 lipca 2017 r.
Nr umowy 315/3052/243/WFU/7/2017.
Inżynier Kontraktu: Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na Inżyniera Kontraktu.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Przewidywana data złożenia wniosku o dofinasowanie
to 20.12.2017 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.

Strona 41 z 110
RR-IX.301.71.2017.WD

1.a.41 – „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów
Młp.”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 9 080 326,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

Plan 2017
2 105 160,00 zł
0,00 zł
2 105 160,00 zł
1 789 386,00 zł
315 774,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie realizowane w ramach RPO WP 2014 -2020
Opis: Przedmiotem projektu jest budowa południowej obwodnicy Kolbuszowej łączącej drogę
wojewódzką nr 987 z drogą krajową nr 9. Realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia
natężenia ruchu w centrum Kolbuszowej (szczególnie ruchu ciężarowego), umożliwi skrócenie
czasu przejazdu oraz przepustowość drogi i bezpieczeństwo uczestników ruchu. Inwestycja
wpłynie pozytywnie na lokalny rozwój rejonu, przyniesie oszczędności w kosztach i czasie
przejazdów pasażerskich i towarowych. Inwestycja pozytywnie wpłynie na środowisko,
ponieważ poprzez skrócenie czasu przejazdu zmniejszy się ilość emitowanych przez
samochody zanieczyszczeń.
Wydatki poniesione od początku realizacji zadania: 0,00 zł.
Roboty budowlane: W dniu 27.03.2017 r. podpisano umowę na roboty projektowo budowlane (132/3052/243/WFU/19/2016/2017) z firmą lider: PRD Mielec Sp. z o.o. partner:
REMOST Sp. z o.o. Dębica na kwotę 6 541 375,00 zł.
Inżynier Kontraktu: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane w Dzienniku
Urzędowymi Unii Europejskiej w dniu 31.03.2017 r. W dniu 27.06.2017 r. otwarto przetarg na
pełnienie funkcji IK. Najtańsza oferta PROKOM Construction Sp. z o.o. na kwotę
115 620,00 zł. W dniu 26 lipca 2017 r. podpisano umowę z firmą PROKOM Construction Sp.
z o.o. na kwotę 115 620,00 PLN. Trwa weryfikacja ofert.
Realizacja - zaawansowanie: Wykonawca opracował mapy do celów projektowych,
opracował i przedłożył wstępny przebieg trasy obwodnicy, który został zatwierdzony
do dalszych prac projektowych. Pełniący obowiązki Inżyniera Kontraktu wydał polecenie
rozpoczęcia prac projektowych z dniem 27.04.2017 r. Wykonawca rozpoczął prace
projektowe.
Umowa o Dofinansowanie Projektu: Przewidywana data złożenia wniosku o dofinasowanie
to 29.09.2017 r.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją inwestycji.
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1.a.42 – „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie
Województwa Podkarpackiego”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 157 721 670,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa


Plan 2017
68 634 000,00 zł
0,00 zł
68 634 000,00 zł
47 430 000,00 zł
12 834 000,00 zł
8 370 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

W ramach realizacji RPO WP na lata 2014 – 2020 zadania pn. „Zakup taboru
kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa
Podkarpackiego”, zgodnie z przyjętym harmonogramem, po 30.06.2017 r. zostaną
dostarczone 4 pojazdy kolejowe o łącznej wartości 68 634 000,00 zł, stąd też wszystkie
środki zostaną wydatkowane w II połowie 2017 r.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń realizacji zadania.
1.a.43 – „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
Łączne nakłady finansowe: 16 000 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej

Plan 2017
3 058 633,00 zł
2 558 633,00 zł
2 558 633,00 zł
500 000,00 zł
500 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

750 766,17 zł
665 657,06 zł
665 657,06 zł
85 109,11 zł
85 109,11 zł



1)
2)
3)
4)

5)

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Nazwa projektu: Promocja gospodarcza Województwa Podkarpackiego.
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3
Promowanie Przedsiębiorczości.
Wartość projektu: 16.000.000,00 zł.
Celem projektu jest wzmocnienie rangi regionalnej gospodarki poprzez promocję
gospodarczą województwa i stref aktywności gospodarczej w wymiarze krajowym
i międzynarodowym, a także promocję podkarpackich firm – małych i średnich
przedsiębiorstw. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez organizację oraz udział
w wydarzeniach gospodarczych: targach, misjach, wizytach studyjnych i konferencjach.
Zadania zrealizowane w I półroczu br. – kwota 750.766,17 zł, w tym::
a) Zorganizowane wydarzenia gospodarcze – 495.985,55 zł, w tym:
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b)
c)
d)



e)


Misja przemysłu lotniczego na Targi Aerospace w Lizbonie – 3.404,80 zł,
Misja gospodarcza branży lotniczej na targi AVALON 2017, Australia – 16.591,94 zł,
Misja przedsiębiorców do Indii (Dehli) – 7.758,84 zł,
Misja przedsiębiorców z branży jakości życia do Japonii -10.293,75 zł,
Współorganizacja Forum Europa-Ukraina – 27.413,52 zł,
Misja przedsiębiorców na Forum Agentów w Rzymie – 32.016,55 zł,
Targi Aerospace & Defense Meetings Central Europe w Rzeszowie – 386.125,45 zł,
Misja przedsiębiorców na Międzynarodowe Targi Mountain Business Summit 2017
w Tarbes, Francja – 12.380,70 zł.
Podróże służbowe zagraniczne, odbyte w związku z realizowanymi wydarzeniami –
15.452,18 zł.
Zakup materiałów promocyjnych: druk katalogu promocyjnego „Podkarpackie –
przestrzeń otwarta” – 29.400,00 zł.
Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu: 124.819,33 zł,
w tym:
brutto wraz z pochodnymi – 104.639,87 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne – 18.178,17 zł,
składka na Fundusz Pracy – 2.001,29 zł.
Zakup środków trwałych: mobilny system wystawienniczy województwa
podkarpackiego – 85.109,11 zł.
Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Ze względu na znaczną ilość środków przeznaczoną na realizację projektu, wielość
realizowanych w ramach projektu zadań oraz czasochłonne procedury związane
z wydatkowaniem, a także rozliczaniem środków unijnych, istnieje zagrożenie
niezrealizowania wszystkich zaplanowanych wydatków w 2017 r. Spowoduje to
konieczność zmiany w budżecie na 2017 r. i przesunięcie wydatków na kolejne lata
realizacji projektu.
Wydarzenia realizowane w ramach projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa
Podkarpackiego, zaplanowane na drugie półrocze 2017 r.:
1.
Festiwal Nauki Pratt & Whitney
2.
Promocja podczas Światowej Wystawy EXPO w Astanie
3.
Promocja podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy
4.
Targi TSLA EXPO Rzeszów 2017
5.
Konferencja eLearnig Journays 2017
6.
Kongres 590
7.
Współorganizacji Międzynarodowych Targów Produktów i Żywności Wysokiej
Jakości EKOGALA 2017
8.
Misja gospodarcza na Białoruś
9.
Misja gospodarcza do Hartford [USA] połączona z udziałem w targach
Aerospace Alley Tradeshow Fair
10.
Forum Inteligentnego Rozwoju
11.
Udział w China ASEAN Expo
12.
Forum Agentów w Mediolanie
13.
Promocja podczas wydarzenia Polish Run w Brukseli
14.
Druk materiałów promocyjnych
15.
Zlecenie przeprowadzania szkolenia z zakresu zamówień publicznych dla
pracowników zaangażowanych w realizację projektu
16.
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu
17.
Zakup środka transportu na potrzeby realizacji projektu.
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1.a.44 – „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2017
Łączne nakłady finansowe: 2 365 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
1 182 500,00 zł
1 182 500,00 zł
1 005 125,00 zł
59 125,00 zł
118 250,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
1 180 350,00 zł
1 180 350,00 zł
1 003 297,50 zł
59 017,50
118 035,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
W pierwszym półroczu 2017 r. wypłacono drugą transzę stypendium dla 550
stypendystów/stypendystek. Ponadto, celem zdiagnozowania skutków udziału w projekcie,
pracownicy zaangażowani w realizację projektu opracowali anonimową ankietę dla
uczestników projektu, w której stypendyści określą m.in. stopień poszerzenia wiedzy,
motywację, chęć do nauki, ich ogólną samoocenę, czy wybór kolejnego etapu edukacji.
Ankieta została wysłana do uczestników projektu w czerwcu. Po zebraniu ankiet zostanie
dokonana ich analiza.
W czerwcu br. matka niepełnoletniej stypendystki zwróciła się z prośbą o rozwiązanie zawartej
z nią umowy o przekazywanie stypendium, gdyż uczennica otrzymała inne stypendium w roku
szkolnym 2016/2017 finansowane z Unii Europejskiej. Zgodnie z zapisami Regulaminu
przyznawania stypendium i umowy stypendysta/stypendystka nie może pobierać innego
stypendium finansowanego z UE w roku szkolnym 2016/2017. W dniu 27 czerwca 2017 r.
Zarząd podjął uchwałę w sprawie rozwiązania umowy z tą stypendystką. Po złożeniu ww.
pisma Stypendystka zwróciła w całości pobrane stypendium wraz z należnymi odsetkami.
Zwrócone środki zostaną przekazane do IP w części dotyczącej dofinansowania.
Ponadto, opracowano ankiety monitorujące status uczestnika projektu na rynku pracy oraz
jego udział w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskanie kwalifikacji. Przedmiotowe ankiety
zostaną wysłane do stypendystów projektu w III kwartale br.
Korzystano na bieżąco z dostępnego sprzętu. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu,
na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą
elektroniczną jak również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.
Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przeznaczono na zadania związane
z obsługą administracyjno-biurową projektu, w tym m.in. zarządzanie projektem, obsługa
finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgowa) oraz
związane z utrzymaniem jednostki. Pracownicy zaangażowani w projekt wykonywali
powierzone obowiązki wykorzystując do tego celu będący w ich posiadaniu sprzęt: komputery,
drukarki, kserokopiarki, telefony oraz inne narzędzia biurowe. Na bieżąco korzystano
z materiałów biurowych będących w dyspozycji sekretariatu EN, w tym z: papieru do drukarek,
tonerów, kopert, artykułów piśmienniczych.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z rozwiązaniem umowy o przekazywanie stypendium ze stypendystką projektu
i zwrotem stypendium, nie zostanie osiągnięty zaplanowany wskaźnik produktu założony
w projekcie. Zwrócone środki zostaną przekazane do IP, przy czym ze względu na ryczałtowe
rozliczanie kosztów pośrednich, konieczne będzie dokonanie zwrotu do IP kosztów pośrednich
pobranych w związku z wypłatą stypendium tej stypendystce.
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1.a.45 – „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok
szkolny 2016 / 2017”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2017
Łączne nakłady finansowe: 1 540 000,00 zł
Nakłady finansowe

Plan 2017
770 000,00 zł
770 000,00 zł
654 500,00 zł
77 000,00 zł
38 500,00 zł
0,00 zł

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Poniesione
w I półroczu br.
770 000,00 zł
770 000,00 zł
654 500,00 zł
77 000,00 zł
38 500,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
W pierwszym półroczu 2017 r. wypłacono drugą transzę stypendium dla 350
stypendystów/stypendystek. Ponadto, celem zdiagnozowania skutków udziału w projekcie,
pracownicy zaangażowani w realizację projektu opracowali anonimową ankietę dla
uczestników projektu, w której stypendyści określą m.in. stopień poszerzenia wiedzy,
motywację, chęć do nauki, ich ogólną samoocenę, czy wybór kolejnego etapu edukacji.
Ankieta została wysłana do uczestników projektu w czerwcu. Po zebraniu ankiet zostanie
dokonana ich analiza.
Ponadto, opracowano ankiety monitorujące status uczestnika projektu na rynku pracy oraz
jego udział w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskanie kwalifikacji. Przedmiotowe ankiety
zostaną wysłane do stypendystów projektu w III kwartale br.
Korzystano na bieżąco z dostępnego sprzętu. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu,
na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą
elektroniczną jak również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.
Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przeznaczono na zadania związane
z obsługą administracyjno-biurową projektu, w tym m.in. zarządzanie projektem, obsługa
finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgowa) oraz
związane z utrzymaniem jednostki. Pracownicy zaangażowani w projekt wykonywali
powierzone obowiązki wykorzystując do tego celu będący w ich posiadaniu sprzęt: komputery,
drukarki, kserokopiarki, telefony oraz inne narzędzia biurowe. Na bieżąco korzystano
z materiałów biurowych będących w dyspozycji sekretariatu EN, w tym z: papieru do drukarek,
tonerów, kopert, artykułów piśmienniczych


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie realizacji projektu.
1.a.46 – „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjno-komunikacyjne”




Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 3 684 723,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
3 229 846,00 zł
3 229 846,00 zł
2 843 991,00 zł
385 855
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Niezwłocznie po podpisaniu Decyzji o dofinansowanie projektu tj. 27 kwietnia 2017 r. podjęto
działania związane z organizacją działań projektowych. Rozpoczęto przygotowywanie
postępowań o udzielenie zamówień publicznych zaplanowanych w projekcie.
Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówień publicznych na szkolenia dla
nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem (zadanie 7) oraz
na szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli (zadanie 2). Został przygotowany
i ogłoszony przetarg na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkół objętych
wsparciem projektu w ramach zadania 1. Kolejne postępowania będą ogłaszane sukcesywnie
zgodnie z planowanymi działaniami.
Wypracowano narzędzia rekrutacyjne zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym
regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, kartę oceny itp., które zostały przekazane
Partnerom projektu odpowiedzialnym za rekrutację w projekcie. Została uruchomiona strona
internetowa projektu.
Z uwagi na późne podpisanie Decyzji o dofinansowanie projektu, w I półroczu br. nie zostały
rozpoczęte żadne zaplanowane w projekcie szkolenia. Rozpoczęcie realizacji szkoleń
z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem planuje się w III kwartale br.
Zajęcia dla uczniów szkół objętych wsparciem będą odbywać się od października 2017 r.
W czerwcu br. w siedzibie PCEN w Rzeszowie odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektu.
Omówiono działania związane z realizacją i rozliczaniem projektu. Na bieżąco prowadzony był
kontakt z Partnerami projektu oraz Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Rzeszowie.
Złożono wniosek o płatność zaliczkowo – sprawozdawczy, który został zatwierdzony przez IP.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z podpisaniem Decyzji o dofinansowanie projektu w dniu 27 kwietnia 2017 r.,
powstały opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie. Środki na realizację projektu wpłynęły w dniu 6 lipca 2017 r. Realizacja
założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników nie jest zagrożona. Wspólnie
z Partnerami projektu zostały podjęte działania mające na celu jak najszybsze zniwelowanie
powstałych opóźnień. Opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu nie wpłyną
na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu zadeklarowanych we wniosku
o dofinansowanie projektu.
1.a.47 – „Czas na Technologie Informacyjno-komunikacyjne i eksperyment”




Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 3 800 080,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2017
3 312 674,00 zł
3 312 674,00 zł
2 917 582,00 zł
395 092,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Niezwłocznie po podpisaniu Decyzji o dofinansowanie projektu tj. 27 kwietnia 2017 r. podjęto
działania związane z organizacją działań projektowych. Rozpoczęto przygotowywanie
postępowań o udzielenie zamówień publicznych zaplanowanych w projekcie.
Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówień publicznych na szkolenia dla
nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem (zadanie 7) oraz
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na szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli (zadanie 2). Został przygotowany
i ogłoszony przetarg na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkół objętych
wsparciem projektu w ramach zadania 1. Kolejne postępowania będą ogłaszane sukcesywnie
zgodnie z planowanymi działaniami.
Wypracowano narzędzia rekrutacyjne zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym
regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, kartę oceny itp., które zostały przekazane
Partnerom projektu odpowiedzialnym za rekrutację w projekcie. Została uruchomiona strona
internetowa projektu.
Z uwagi na późne podpisanie Decyzji o dofinansowanie projektu, w I półroczu br. nie zostały
rozpoczęte żadne zaplanowane w projekcie szkolenia. Rozpoczęcie realizacji szkoleń
z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem planuje się w III kwartale br.
Zajęcia dla uczniów szkół objętych wsparciem będą odbywać się od października 2017 r.
W czerwcu br. w siedzibie PCEN w Rzeszowie odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektu.
Omówiono działania związane z realizacją i rozliczaniem projektu. Na bieżąco prowadzony był
kontakt z Partnerami projektu oraz Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Rzeszowie.
Złożono wniosek o płatność zaliczkowo – sprawozdawczy, który został zatwierdzony przez IP.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z podpisaniem Decyzji o dofinansowanie projektu w dniu 27 kwietnia 2017 r.,
powstały opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie. Środki na realizację projektu wpłynęły w dniu 6 lipca 2017 r. Realizacja
założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników nie jest zagrożona. Wspólnie
z Partnerami projektu zostały podjęte działania mające na celu jak najszybsze zniwelowanie
powstałych opóźnień. Opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu nie wpłyną
na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu zadeklarowanych we wniosku
o dofinansowanie projektu.
1.a.48 – „Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz
eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i
przyrodniczych”




Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 3 456 937,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
3 027 050,00 zł
3 027 050,00 zł
2 666 781,00 zł
360 269,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Niezwłocznie po podpisaniu Decyzji o dofinansowanie projektu tj. 27 kwietnia 2017 r. podjęto
działania związane z organizacją działań projektowych. Rozpoczęto przygotowywanie
postępowań o udzielenie zamówień publicznych zaplanowanych w projekcie.
Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówień publicznych na szkolenia dla
nauczycieli z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem (zadanie 7) oraz
na szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli (zadanie 2). Został przygotowany
i ogłoszony przetarg na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego dla szkół objętych
wsparciem projektu w ramach zadania 1. Kolejne postępowania będą ogłaszane sukcesywnie
zgodnie z planowanymi działaniami.
Wypracowano narzędzia rekrutacyjne zgodne z wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym
regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy, kartę oceny itp., które zostały przekazane
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Partnerom projektu odpowiedzialnym za rekrutację w projekcie. Została uruchomiona strona
internetowa projektu.
Z uwagi na późne podpisanie Decyzji o dofinansowanie projektu, w I półroczu br. nie zostały
rozpoczęte żadne zaplanowane w projekcie szkolenia. Rozpoczęcie realizacji szkoleń
z zakresu stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem planuje się w III kwartale br.
Zajęcia dla uczniów szkół objętych wsparciem będą odbywać się od października 2017 r.
W czerwcu br. w siedzibie PCEN w Rzeszowie odbyło się spotkanie Grupy Sterującej projektu.
Omówiono działania związane z realizacją i rozliczaniem projektu. Na bieżąco prowadzony był
kontakt z Partnerami projektu oraz Instytucją Pośredniczącą – Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Rzeszowie.
Złożono wniosek o płatność zaliczkowo – sprawozdawczy, który został zatwierdzony przez IP.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W związku z podpisaniem Decyzji o dofinansowanie projektu w dniu 27 kwietnia 2017 r.,
powstały opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie. Środki na realizację projektu wpłynęły w dniu 6 lipca 2017 r. Realizacja
założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników nie jest zagrożona. Wspólnie
z Partnerami projektu zostały podjęte działania mające na celu jak najszybsze zniwelowanie
powstałych opóźnień. Opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu nie wpłyną
na osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu zadeklarowanych we wniosku
o dofinansowanie projektu.
1.a.49 – „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 3 470 438,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2017
309 100,00 zł
309 100,00 zł
237 235,00 zł
71 865,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
70 979,04 zł
70 979,04 zł
47 889,86 zł
23 089,18 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie realizuje 4 z 9 planowanych na 2017 r.
zadań zgodnie z harmonogramem tj.
Wspomaganie Zamawiającego przy użytkowaniu Kompleksowego Systemu
Zarządzania Biblioteką
Usługa świadczona dla Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych, w których wdrożony jest
Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB:
•
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, ul. Gałęzowskiego 4, 35-074
Rzeszów
•
Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 2a, 39-400 Tarnobrzeg
•
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, ul. Grodzka 45B, 38-400 Krosno
•
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, ul. Biskupa Jana Śnigurskiego
10-12, 37-700 Przemyśl.
- wraz z ich 16 filiami, tj. maksymalnie 150 pracowników.
W ramach świadczonej usługi Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia poniższych
wymagań dla Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką PROLIB firmy SYGNITY
BUSINESS SOLUTIONS S.A. wraz z oprogramowaniem narzędziowym Progress firmy
Progress Software Corporation:
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1.

Obsługa serwisowa przy rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy w systemie
w modelu wielobibliotecznym wdrożonym w sieci podkarpackich bibliotek
pedagogicznych.
2. Wsparcie merytoryczne w realizacji procesów bibliotecznych w systemie w modelu
wielobibliotecznym wdrożonym w sieci podkarpackich bibliotek pedagogicznych.
3. Obsługa awarii (definiowanej jako wykrycie w użytkowanym systemie zdarzeń
powodujących konieczność wstrzymania jego eksploatacji).
4. Dogrywanie poprawek do błędów krytycznych po ich udostępnieniu do instalacji przez
producenta systemu bibliotecznego.
5. Dostęp do nowych funkcjonalności w ramach każdej nowej wersji systemu bibliotecznego.
6. Jedna darmowa zdalna reinstalacja systemu bibliotecznego do nowej wersji
oprogramowania w ciągu aktualnego okresu serwisowego.
7. Bezpłatne dostosowanie oprogramowania w przypadku zmiany wymagań prawnych.
8. Zapewnienie Zamawiającemu możliwości zgłaszania producentowi oprogramowania
zagadnień dotyczących systemu bibliotecznego i śledzenia ich realizacji poprzez system
umożliwiający ich kontrolę.
9. Zapewnienie Zamawiającemu dostępu do elektronicznego serwisu z dokumentacją
użytkownika systemu bibliotecznego.
10. Zapewnienie Zamawiającemu bezpłatnego dostępu do nowych wersji wdrożonego
oprogramowania narzędziowego Progress.
11. Zapewnienie Zamawiającemu bezpłatnej wymiany licencji oprogramowania
narzędziowego Progress przy zmianie platformy sprzętowej na inną (jeśli nie jest
konieczna zmiana sposobu licencjonowania np. z licencji na użytkownika jednoczesnego
(concurrent user) na licencję na procesor (CPU).
Rozbudowa systemu Bibliotecznego
Przedmiotem jest rozbudowa wdrożonego w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych
Kompleksowego Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib (zwanego dalej systemem Prolib).
W ramach zamówienia wdrożony zostanie nowy katalog elektroniczny oraz rozbudowany
system o nowe funkcjonalności.
Rozbudowa systemu bibliotecznego obejmuje w szczególności:
a)
Zdalne wypożyczenia i zwroty książek
b)
Internetowe zamawianie skanów
c)
Internetowe zamawianie kserokopii
d)
Zapis do wybranej Biblioteki z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP
e)
Integracja z systemem płatności on-line
f)
Uruchomienie powiadomień SMS
Uruchomienie serwerów uwierzytelniających
Budowa portalu e-biblioteki
Przedmiotem jest budowa serwisu internetowego obejmującego strony informacyjne czterech
Bibliotek Pedagogicznych wraz z ich filiami, portal agregujący informacje ze stron bibliotek,
system e-learningowy oraz Biuletyny Informacji Publicznej dla czterech Bibliotek
Pedagogicznych Województwa Podkarpackiego.
W ramach jego wdrożenia jest
zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie wraz z przeniesieniem treści z obecnych serwisów,
przygotowanie dokumentacji, przeprowadzenie asyst stanowiskowych z funkcjonalności
systemu dla pracowników Bibliotek w siedzibie Zamawiającego oraz zapewnienie
prawidłowego jego funkcjonowania w okresie udzielonej gwarancji z możliwością jej
odpłatnego przedłużenia.
W trakcie realizacji wydatki pośrednie:
– promocja projektu /czas realizacji I kwartał 2017 r. – III kwartał 2018 r.,
- dodatki specjalne do wynagrodzenia dla 2 osób realizujących projekt w zakresie obsługi
technicznej i finansowej / czas realizacji I kwartał 2017 r. – III kwartał 2018 r./


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
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Projekt jest realizowany zgodnie z planem i harmonogramem. Stwierdzono przez IZ RPO WP
nieprawidłowości dotyczące postępowania zamówienia publicznego PBWR-2/2014/PEBP.
IZ dokonała korekty na kwotę 16.868,22 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 14.337,99 zł.
1.a.50 – „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie
miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola,
gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” zwany inaczej „Ropa – Etap 1 – budowa lewego
obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu
kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło
oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie”




Okres realizacji zadania: 2011 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 9 795 757,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa


Plan 2017
7 418 028,00 zł
0,00 zł
7 418 028,00 zł
5 488 217,00 zł
1 929 811,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
1 035 791,42 zł
0,00 zł
1 035 791,42 zł
752 581,54 zł
283 209,88 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2017 r.: 1.035.791,42 zł, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:
 § 6050 – 283.209,88 zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków
niekwalifikowanych w ramach RPO WP - realizację robót budowlanych (39.609,55 zł),
wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa
(243.600,33 zł);
w dziale 010, rozdziale 01078:
 § 6057 – 752.581,54 zł – z budżetu środków europejskich w ramach RPO WP na
pokrycie wydatków kwalifikowanych - realizację robót budowlanych.
Zrealizowane wydatki w okresie I półrocza b.r. stanowią 13,96 % ogółem zaplanowanych
środków finansowych na realizację projektu w 2017 roku.
Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, wszystkie niezbędne
decyzje administracyjne wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W ubiegłym roku został opracowany operat
szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych, na podstawie którego do właścicieli
przejmowanych gruntów wysłane zostały oferty, informujące o przysługujących im kwotach
odszkodowań. W I półroczu 2017 r. w ramach zabezpieczonych środków finansowych
kontynuowana była wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz
Skarbu Państwa głównie na podstawie decyzji ustalających wysokość odszkodowań
wydawanych przez Wojewodę Podkarpackiego.
W styczniu 2017 r. dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych, natomiast w lutym b.r.
zawarta została umowa i rozpoczęły się roboty finansowane ze środków RPO WP na lata 2014
– 2020 oraz z budżetu państwa.
Wykonawca robót:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Bogucka 17
32-020 Wieliczka
Według stanu na dzień 30.06.2017 r. Wykonawca robót zrealizował 18,95 % przewidzianego
do wykonania w całym okresie realizacji zakresu rzeczowego. W I kwartale b.r. w pierwszej
kolejności wykonane zostały prace przygotowawcze polegające na geodezyjnych pracach
pomiarowych oraz wycince drzew i krzewów spod trasy planowanych obwałowań. Następnie,
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po zdjęciu wierzchniej ziemi urodzajnej przystąpiono do formowania lewego korpusu wału
rzeki Ropy w km 0+000 – 3+405.
Na przedmiotowym odcinku obwałowania rozpoczęte zostały roboty budowlane związane
z wykonaniem 5 przepustów wałowych służących do odwodnienia terenu zawala. Wykonawca
do końca czerwca 2017 roku uformował również w pełni korpus wału wokół oczyszczalni
ścieków w miejscowości Przysieki. Natomiast w celu zabezpieczenia przed filtracją korpusu
wału na skarpie odwodnej ułożona została folia PCV. Ponadto, w ramach prac towarzyszących
dokonano zabezpieczenia i przebudowy uzbrojenia terenu kolidującego z przebiegiem
obwałowań. W trakcie realizacji robót budowlanych przewidzianych w miesiącu maju b.r. na
terenie realizowanej inwestycji wystąpiły niekorzystne warunki pogodowe (opady deszczu)
uniemożliwiające dowóz oraz wbudowanie gruntu w nasyp wału przeciwpowodziowego. Nie
bez znaczenia również na zaistnienie utrudnień na budowie, miał również w dniu 04.05.2017
r. zrzut wody ze zbiornika Klimkówka, czego skutkiem było zalanie terenu, na którym były
prowadzone roboty. Wykonawca zobowiązał się do nadrobienia zaległości w następnych
okresach rozliczeniowych. Uwzględniając powyższe okoliczności na chwilę obecną nie ma
zagrożenia w terminowym zakończeniu zadania, który zgodnie z umową przewidziano na maj
2018 roku. W II-gim półroczu 2017 roku rozpoczną się roboty budowlano-montażowe
związane z budową lewego wału rzeki Ropy w km 0+000 – 0+603 oraz kontynuowane będą
prace na pozostałych odcinkach.
Pismem znak: PI-XII.44.2.89.2017.BS z dnia 11.04.2017 r. Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego poinformowała tut.
Zarząd, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji zamówienia publicznego stwierdzono
naruszenie art. 25 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez żądanie dokumentów,
które nie były dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.
W związku z tym IZ RPO WP uznała za konieczne pomniejszenie/naliczenie korekty
finansowej w wysokości 5 % wydatków kwalifikowalnych. Do ww. pisma PZMiUW w Rzeszowie
złożył obszerne wyjaśnienia w zakresie zarzucanego naruszenia, argumentujące za
odstąpieniem od pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych. Jednak stanowisko IZ
RPO WP pozostało bez zmian i naliczona korekta została podtrzymana. Łączna kwota korekty
wynosi 424 184,51 zł, z czego w 2017 r. – 350 566,90 zł, a w 2018 – 73 617,61 zł. W związku
z tym że, PZMiUW posiadał oszczędności w kwocie 250 567 zł, taką kwotę zabezpieczył na
pokrycie ww. korekty finansowej, a tym samym powyższa kwota została wyłączona
z wydatków kwalifikowanych tj. środków Unii Europejskiej (§ 6057). Natomiast pozostała kwota
w wysokości 100 000 zł zostanie zabezpieczona na ten cel w kolejnych miesiącach, w miarę
powstawania oszczędności na innych zadaniach inwestycyjnych i jednocześnie wyłączona
z § 6059 w kwocie 63 628 zł i z § 6057 w kwocie 36 372 zł.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Oprócz opisanych powyżej okoliczności należy stwierdzić, że realizacja projektu w I półroczu
przebiegała prawidłowo, nie ma zagrożeń dla jego dalszej realizacji.
1.a.51 – „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na
prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i
Kędzierz, woj. Podkarpackie”




Okres realizacji zadania: 2011 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 14 248 731,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

Plan 2017
4 204 238,00 zł
0,00 zł
4 204 238,00 zł
3 834 762,00 zł
369 476,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
1 184 021,35 zł
0,00 zł
1 184 021,35 zł
881 601,35 zł
302 420,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2017 r.: 1.184.021,35 zł, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:
 § 6050 – 302.420,00 zł - ze środków budżetu państwa na pokrycie wydatków
niekwalifikowanych w ramach RPO WP - realizację robót budowlanych (297.709,00 zł),
opracowanie operatu szacunkowego (300,00 zł), wypłatę odszkodowań za grunty
przejęte pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa (4.411,00 zł);
w dziale 010, rozdziale 01078:
 § 6057 – 881.601,35 zł – z budżetu środków europejskich w ramach RPO WP
na pokrycie wydatków kwalifikowanych - realizację robót budowlanych.
Zrealizowane wydatki w okresie I półrocza b.r. stanowią 28,16 % ogółem zaplanowanych
środków finansowych na realizację projektu w 2017 roku.
Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie
niezbędne decyzje administracyjne. W I półroczu b.r. zapłacono za wykonany w 2016 r. operat
szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych oraz częściowo wypłacono odszkodowania
za grunty przejęte pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa. Kontynuowano także rozpoczęte
w 2016 roku roboty budowlane.
Zaawansowanie procentowe robót na dzień 30.06.2017 r. wynosi 66,40 % przewidzianego
do wykonania w całym okresie realizacji zakresu rzeczowego. W I półroczu b.r. wykonano
roboty przygotowawcze na wszystkich pięciu odcinkach wałów. Ponadto wykonano roboty
ziemne związane z formowaniem korpusu wałów, zabezpieczenie przeciwfiltracyjne w postaci
ekranu i fartucha z folii PCV oraz przesłony przeciwfiltracyjnej. W korpusie wału wykonano
dwa przepusty wałowe. Zakończono prace związane z wykonaniem rowu przywałowego, oraz
rowu odprowadzającego wodę do rzeki Wisłoki. W miejscu wylotu rowu do rzeki Wisłoki
wykonano ubezpieczenie skarpy z materacy siatkowo kamiennych. Prace na zadaniu
przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. W chwili obecnej nie ma zagrożenia
nieterminowego zakończenia prac, który zgodnie z umową przewidziano na wrzesień 2018 r.
W grudniu 2016 r. odbyła się weryfikacja zamówienia publicznego przedmiotowego projektu,
w wyniku której stwierdzono naruszenie art. 29 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
poprzez opisanie części przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych (pismo
IZ RPO WP z dnia 10.01.2017r.). W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Instytucję
Zarządzającą RPO WP stwierdzono nieprawidłowości w ww. projekcie, które skutkują
nałożeniem korekty kwotowej. Stwierdzone nieprawidłowości w realizowanym projekcie
określono na kwotę 297.709,09 zł. W związku z tym pomniejszone zostały wydatki
kwalifikowane z kwoty 10.672.047.00 zł do kwoty 10.374.337,91 zł, a tym samym przy
zachowaniu procentowego wskaźnika udziału krajowego (42,86% ) zmniejszeniu ulega
wysokość środków krajowych z kwoty 4.574.039,35 zł do kwoty 4.446.441,23 zł. W związku
z powyższym nastąpiło nadmiernie pobranie dotacji z budżetu państwa w kwocie
127.598,12 zł. W świetle powyższego zakres robót związanych z budową gazociągu, którego
nie wykonano w 2016 r. zaplanowano do wykonania i sfinansowania w 2017 r. z EFRR
w ramach wydatków kwalifikowanych. Pismem znak IM.410.21.26.2016 z dnia 16.12.2016r.
PZMiUW w Rzeszowie wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Wdrażania
Projektów Infrastrukturalnych RPO o wyrażenie zgody na pokrycie kosztów części tych robót
w 2017 roku z wydatków kwalifikowanych. W związku z tym, że kwota wyłączenia z kosztów
kwalifikowanych wynosi 297.709,09 zł nastąpiło zatem nadmierne pobranie środków w kwocie
63.766,24 zł. Na zaproponowaną zmianę przeniesienia kosztów kwalifikowanych nie wyrażono
zgody (pismo znak: PI-VII.433.4.4.2016GW z dnia 02.03.2017 r. ). A zatem łączna kwota
niezbędna do pokrycia wydatków niekwalifikowalnych związanych z budową gazociągu
w 2017 r. wynosi 361 475,33 zł.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W okresie I półrocza b.r. realizacja projektu przebiegała prawidłowo, brak zagrożeń dla jego
dalszej realizacji.
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1.a.52 – „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki
113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj.
podkarpackie - Etap I i II”



Okres realizacji zadania: 2012 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 58 571 368,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa


Plan 2017
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. W ramach projektu zostały już opracowane
projekty budowlane i wykonawcze (odrębnie dla Etapu I i II). W dalszym ciągu trwa
postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po uzyskaniu której uzyskiwane będą
kolejne decyzje administracyjne, w tym pozwolenia na realizację inwestycji. W czerwcu
2016 r. RDOŚ w Rzeszowie po raz piąty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko, sugerując wykonanie jednolitego tekstu tego dokumentu w
terminie do 30.12.2016 r. W III dekadzie października 2016 r. złożono przedmiotowe
uzupełnienie raportu – tekst jednolity. Po czym w styczniu 2017 r. PZMiUW w Rzeszowie
został wezwany do uzupełnienia tego dokumentu w terminie do 30 czerwca 2017 r. Stosowne
wyjaśnienia zostały złożone w połowie lutego 2017 r. do RDOŚ w Rzeszowie. W maju b.r.
zakończył się 30 dniowy tzw. udział społeczeństwa dotyczący wnoszenia uwag i wniosków do
zgromadzonej dokumentacji przez wszystkich zainteresowanych. Zgodnie z art. 10 KPA ww.
organ zapewnił do 8 czerwca 2017 r. możliwość zapoznania się z dokumentacją przez strony
postępowania. Nie wniesiono uwag. Przewidywany termin wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach to wrzesień 2017 r. Wówczas złożony zostanie wniosek o uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego. Początkowo na 2017 rok zabezpieczone zostały jeszcze
podczas prac nad projektem budżetu środki w kwocie 68.000,- zł z przeznaczeniem na zapłatę
firmie projektowej m.in. za uzyskanie kompletu ostatecznych decyzji administracyjnych w tym
także pozwolenia na realizację inwestycji. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na
realizację inwestycji dla etapu I i II to drugi kwartał 2018 r. W związku z przedłużającym się
procedowaniem związanym z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie
jest możliwe uzyskanie w br. prawomocnych pozwoleń na realizację inwestycji i tym samym
nie byłaby możliwa wypłata wynagrodzenia wykonawcy, dlatego też podjęto decyzję o
potrzebie zawarcia jeszcze w miesiącu czerwcu br. aneksu do umowy i wydłużeniu terminu
uzyskania w/w decyzji. Przesunięto także zaplanowaną płatność z 2017 na 2018 rok.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W związku z zawarciem aneksu do umowy w zakresie wydłużenia terminów uzyskania
poszczególnych decyzji administracyjnych a co za tym idzie także przesunięciem środków
finansowych w chwili obecnej nie ma zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.
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1.a.53 – „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626
na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni
w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie”




Okres realizacji zadania: 2015 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 14 572 231,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa


Plan 2017
4 591 655,00 zł
0,00 zł
4 591 655,00 zł
2 500 000,00 zł
2 091 655,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową. W ramach zabezpieczonych
środków finansowych w 2017 r. kontynuowane są działania zmierzające do uzyskania
pozwolenia na realizację inwestycji, opracowany zostanie operat szacunkowy wyceny
nieruchomości gruntowych oraz wypłacane będą odszkodowania. W maju b.r. uzyskano
decyzję pozwolenia na realizację inwestycji, która w dniu 20.06.2017 r. stała się ostateczna.
Realizacja robót budowlanych zaplanowana na 2017 rok ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W dniu 05.06.2017 r.
złożony został wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
RPO WP. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie to IV kwartał 2017 r.
Ponadto w czerwcu b.r. ogłoszony został przetarg nieograniczony w celu wyłonienia
wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin otwarcia ofert to I dekada września 2017 r.
zaś rozpoczęcia robót to III kwartał 2017 r.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W okresie I półrocza b.r. realizacja projektu przebiegała prawidłowo, brak zagrożeń dla jego
dalszej realizacji.
1.a.54 – „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km rzeki od 27+100
do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony
przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec
i gm. Przecław, woj. Podkarpackie”




Okres realizacji zadania: 2012 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 34 087 450,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa


Plan 2017
9 773 791,00 zł
0,00 zł
9 773 791,00 zł
2 450 000,00 zł
7 323 791,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową. W maju 2017 r. uzyskano
prawomocną decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych. Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z
dnia 12.05.2017 r.
Nr MF/FG6.4143.3.61.2017.MF.1087. na realizację projektu przyznano środki finansowe
rezerwy celowej budżetu państwa MSWiA w kwocie 3.000.000,- zł z przeznaczeniem na
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opracowanie dokumentacji projektowej i wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod
inwestycję na rzecz Skarbu Państwa. Na potrzebę ubiegania się o dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
w miesiącu maju b.r. zostało opracowane studium wykonalności wraz z wypełnieniem wniosku
aplikacyjnego. Zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu br. W dniu 05.06.2017 r złożony został
wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na
lata 2014-2020. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowaniu to IV kwartał
2017 r. Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest od wykupu działek siedliskowych
znajdujących się w poszerzonym międzywalu. Z uwagi na konieczność odsunięcia trasy
projektowanego wału od koryta Wisłoki (aby nie spowodować zagrożenia powodziowego dla
położonego niżej miasta Mielca) powstanie tzw. poszerzone międzywale, na terenie którego
obecnie znajdują się zamieszkałe działki siedliskowe. W związku z tym istnieje pilna
konieczność dokonania ich wykupu na rzecz Skarbu Państwa jeszcze przed rozpoczęciem
budowy obwałowań. W tym celu w II półroczu b.r. opracowana zostanie dokumentacja
projektowa na rozbiórkę domów w międzywalu wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji
administracyjnych. Zabezpieczone środki finansowe na 2017 r. wydatkowane zostaną
w II półroczu b.r., a przeznaczone zostaną na sfinansowanie uzyskanych decyzji
administracyjnych, opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych
i wypłatę odszkodowań. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
a ich rozpoczęcie uzależnione jest od wykupu działek siedliskowych znajdujących się
w poszerzonym międzywalu. W oparciu o operaty szacunkowe wyceny nieruchomości
gruntowych do właścicieli nieruchomości gruntowych wysłane zostały oferty informujące ich
o przysługujących im kwotach odszkodowań. W wyniku rokowań przeprowadzonych
z dotychczasowymi
właścicielami
nieruchomości
siedliskowych
zlokalizowanych
w międzywalu, część z nich wyraziło wstępną zgodę na sprzedaż nieruchomości na rzecz
Skarbu
Państwa.
Ponadto
uzgodniono
wysokość
pozostałych
odszkodowań
za nieruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa. Po przeprowadzonych
rozmowach z właścicielami działek siedliskowych istnieją obawy, że nie uda się ich wszystkich
wykupić w 2017 r., co uniemożliwi rozpoczęcie robót budowlanych. W momencie
potwierdzenia się powyższych obaw Jednostka wystąpi ze stosownym wnioskiem o dokonanie
zmian w planie wydatków majątkowych 2017 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W okresie I półrocza br. realizacja projektu przebiegała w sposób prawidłowy, jednak jak
wspomniano powyżej istnieje ryzyko, że w II półroczu b.r. nie uda się wykupić wszystkich
działek siedliskowych, rozpocząć robót budowlanych, a co za tym idzie także wydatkować
środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w 2017 r.
1.a.55 – „Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na
potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa,
woj. Podkarpackie”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 800 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa


Plan 2017
120 000,00 zł
0,00 zł
120 000,00 zł
0,00 zł
120 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
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W dniu 05.02.2007 r. zostało zawarte porozumienie, zmienione Aneksem nr 1 z 25.08.2016 r.
pomiędzy: PZMiUW w Rzeszowie, Zarządem Dróg Powiatowych w Łańcucie i Gminą
Markowa. Zgodnie z zawartym porozumieniem PZMiUW w Rzeszowie zobowiązał
się do zabezpieczenia środków finansowych na realizację robót budowlano – montażowych.
Realizacja robót miała mieć miejsce jeszcze w 2015 r., jednak okazało się, że konieczne jest
opracowanie nowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie nowych decyzji
administracyjnych. Opracowanie dokumentacji projektowej następuje na zlecenie Zarządu
Dróg Powiatowych w Łańcucie, które w swoim budżecie zaplanowało środki na ten cel. W 2016
r. uzyskano prawomocną decyzję środowiskową oraz prawomocną decyzję o warunkach
prowadzenia działań. W listopadzie 2016 r. został złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego, po uzyskaniu którego zostanie złożony wniosek o uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na realizację. Planowany termin uzyskania przedmiotowej decyzji to III kwartał
2017 r. W czerwcu b.r. przystąpiono do wykonania projektu podziału nieruchomości.
Realizacja robót budowlanych zaplanowana ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Szczegółowa analiza
zakresu inwestycji, polegająca na przebudowie m.in. obiektów drogowych wykazała,
że powyższe zadanie nie wpisuje się w typy projektów przewidzianych do realizacji ze środków
RPO WP na lata 2014-2020. W związku z tym roboty budowlane sfinansowane zostaną
z innych środków finansowych. Jednostka wystąpi w II półroczu b.r. z wnioskiem o dokonanie
stosownych zmian w planie wydatków. W zaistniałej sytuacji stwierdza się, że zaplanowane
środki na 2017 rok w kwocie 120.000,- zł nie zostaną wykorzystane.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W zaistniałej sytuacji opisanej powyżej (projekt nie wpisuje się w typy projektów
przewidzianych do sfinansowania z RPO WP) zaplanowane środki na 2017 rok w kwocie
120.000,- zł nie zostaną wykorzystane.
1.a.56 – „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
Łączne nakłady finansowe: 41 839 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej


Plan 2017
4 801 300,00 zł
4 506 300,00 zł
4 506 300,00 zł
295 000,00 zł
295 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Założenia projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” są efektem realizacji
wspólnej Inicjatywy Komisji Europejskiej, Banku Światowego i Ministerstwa Rozwoju pn.
„Lagging Regions”.
Realizacja projektu w trybie pozakonkursowym została przewidziana w Szczegółowym Opisie
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Na chwilę obecną projekt jest na etapie identyfikacji. Z uwagi na złożoność i
stopień trudności przedsięwzięcia wystąpiła konieczność wyboru partnera posiadającego
merytoryczną wiedzę z zakresu rynku świadczenia usług okołobiznesowych oraz usług
informatycznych. Po przeprowadzeniu postępowania na wybór partnera w trybie art. 33 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, w dniu 10 marca 2017 r. została
podpisana umowa partnerska na realizację projektu pomiędzy Województwem Podkarpackim
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i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Niezwłocznie rozpoczęto
prace nad określeniem koncepcji funkcjonowania Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu.
Zorganizowano szereg spotkań z partnerem projektu w celu opracowania schematów
działania, szczegółowego podziału zadań pomiędzy partnerami oraz ustalenia procesów
zachodzących w ramach Platformy dotyczących: zgłoszenia do Platformy i kwalifikacji
dostawców usług (w tym instytucji otoczenia biznesu); zgłoszenia usługi przez dostawców
usług do walidacji i jej walidacji; zgłoszenia zapotrzebowania przez MŚP na usługę istniejącą
w bazie; zgłoszenia zapotrzebowania przez MŚP na nową usługę; zgłoszenia niezależnego
eksperta i akredytacji; monitoringu i ewaluacji platformy i pojedynczych zleceń; obsługi
płatności za pojedyncze zlecenie oraz analizy potrzeb innowacyjnych MŚP przez niezależnego
doradcę.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Z uwagi na trwającą procedurę identyfikacji projektu należy uznać, że pierwotnie planowany
harmonogram wydatkowania może zostać niezrealizowany, jednakże nie stanowi to istotnego
zagrożenia dla realizacji projektu.
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1.a.57 – „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”




Okres realizacji zadania: 2014 – 2023
Łączne nakłady finansowe: 158 531 144,00 zł

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego


Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Plan 2017

Nakłady finansowe

105 228 587,00 zł
4 907 303,00 zł
4 907 303,00 zł
100 321 284,00 zł
97 547 623,00 zł
2 773 661,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

1) Lider Projektu w dniu 28 czerwca 2017 r. złożył wniosek o płatność za zadania
zrealizowane w latach 2014-2016 tj.:
Nazwa wydatku

Partner

Wydatek ogółem

Zadanie 4. Dokumentacja aplikacyjna

Województwo Podkarpackie

Zadanie 7. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podstawie BDOT10k cz. II

WODGiK

45 387,00 zł
794 580,00 zł

Zadanie 8. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podstawie BDOT10k cz. III

WODGiK

409 590,00 zł

Zadanie 9. Opracowanie mapy topograficznej 1:10 000 na podstawie BDOT10k cz. IV

WODGiK

332 715,00 zł

Zadanie 17. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. I

Powiat bieszczadzki

39 593,95 zł

Zadanie 18. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. II

Powiat bieszczadzki

51 752,25 zł

Zadanie 19. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. III

Powiat bieszczadzki

65 642,03 zł

Zadanie 20. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. IV

Powiat bieszczadzki

47 582,55 zł

Zadanie 21. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. V

Powiat bieszczadzki

51 215,36 zł

Zadanie 22. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2016 cz. VI

Powiat bieszczadzki

35 670,00 zł

Zadanie 36. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2014 cz. I

Powiat dębicki

289 800,00 zł

Zadanie 37. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2014 cz. II

Powiat dębicki

245 000,00 zł

Zadanie 38. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2014 cz. III

Powiat dębicki

315 678,27 zł

Zadanie 39. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2015 cz. I

Powiat dębicki

269 985,00 zł

Zadanie 40. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2015 cz. II

Powiat dębicki

309 960,00 zł

Zadanie 41. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2015 cz. III

Powiat dębicki

239 460,00 zł

Zadanie 42. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2015 cz. IV

Powiat dębicki

266 224,28 zł

Zadanie 43. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2016 cz. I

Powiat dębicki

147 108,00 zł

Zadanie 44. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2016 cz. II

Powiat dębicki

219 676,80 zł

Zadanie 45. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie dębickim 2016 cz. III

Powiat dębicki

197 862,40 zł

Zadanie 51. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 2014 cz. I

Powiat jarosławski

324 000,00 zł

Zadanie 52. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 2014 cz. II

Powiat jarosławski

104 193,30 zł

Zadanie 53. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 2015 cz. I

Powiat jarosławski

268 570,50 zł

Zadanie 54. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 2015 cz. II

Powiat jarosławski

96 555,00 zł

Zadanie 55. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie jarosławskim 2015-2016

Powiat jarosławski

330 000,00 zł

Zadanie 63. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie leskim 2014
Zadanie 64. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w
powiecie leskim 2015
Zadanie 65. Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w
powiecie leskim 2016
Zadanie 71. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie lubaczowskim 2014-2015

Powiat leski

128 535,00 zł

Powiat leski

28 039,08 zł

Powiat leski

179 988,15 zł

Powiat lubaczowski

276 423,59 zł

Zadanie 75. Tworzenie i aktualizacja BDOT500 i GESUT w powiecie łańcuckim 2014

Powiat łańcucki

119 310,00 zł

Zadanie 76. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie łańcuckim 2015
Zadanie 77. Modernizacja EGIB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie łańcuckim
2016-2017
Zadanie 83. Aktualizacja EGiB w powiecie niżańskim 2014

Powiat łańcucki

197 415,00 zł

Powiat łańcucki

80 000,00 zł

Powiat niżański

56 580,00 zł

Zadanie 84. Tworzenie BDOT500 i GESUT w powiecie niżańskim 2014 – 2015

Powiat niżański

117 526,50 zł
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Zadanie 85. Modernizacja EGiB w powiecie niżańskim 2015

Powiat niżański

155 462,16 zł

Zadanie 91. Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500 w powiecie ropczyckosędziszowskim 2016

Powiat ropczycko-sędziszowski

223 122,00 zł

Zadanie 94. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. I

Powiat rzeszowski

167 793,00 zł

Zadanie 95. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. II

Powiat rzeszowski

184 500,00 zł

Zadanie 96. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. III

Powiat rzeszowski

362 719,00 zł

Zadanie 97. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2014 cz. IV

Powiat rzeszowski

184 400,00 zł

Zadanie 98. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2015 cz. I

Powiat rzeszowski

448 508,00 zł

Zadanie 99. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2015 cz. II

Powiat rzeszowski

298 814,00 zł

Zadanie 100. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2015 cz. III

Powiat rzeszowski

193 174,80 zł

Zadanie 101. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2016 cz. I

Powiat rzeszowski

128 000,00 zł

Zadanie 102. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie rzeszowskim 2016 cz. II

Powiat rzeszowski

187 730,00 zł

Zadanie 112. Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie stalowowolskim 2014
Zadanie 113. Aktualizacja baz: EGIB,GESUT i BDOT500 w powiecie stalowowolskim
2015 cz. I
Zadanie 114. Aktualizacja baz: EGIB,GESUT i BDOT500 w pow. stalowowolskim 2015
cz. II
Zadanie 128. Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Mieście Tarnobrzeg
2014
Razem

Powiat stalowowolski

243 540,00 zł

Powiat stalowowolski

379 147,50 zł

Powiat stalowowolski

239 850,00 zł

Miasto Tarnobrzeg

67 650,00 zł
10 146 029,47 zł

2) Lider Projektu analizuje dokumentację projektową przekazaną przez Wykonawcę dla
etapu I zadania „Wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego
województwa podkarpackiego”,
3) W dniu 19 stycznia podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Opracowanie
dokumentacji przetargowej i obsługa postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla
Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej”. Wykonawca przekazał
dokumentację przetargową na „Zarządzanie projektem - Inżynier Kontraktu”. Trwa
analiza dokumentów.
4) Przeprowadzono badania rynku dla zamówienia publicznego "Promocja projektu".
Opracowano dokumentację dla zamówienia o wartości poniżej 20 tys. zł na
zaprojektowanie,
wykonanie,
dostawę
i
montaż
24
tablic
informacyjnych/pamiątkowych dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej (PSIP) – zgodnie z wytycznymi IZ RPO WP.
Jednocześnie zmianie uległ przewidywany harmonogram prac.
W dniu 4 sierpnia 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert, zaś w dniu 9 sierpnia opublikowano
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Planowany termin podpisania
umowy z wykonawcą – do końca III kw. 2017 r.
Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy tablice informacyjne zostaną wykonane
i zamontowane w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.
5) Na dzień składania niniejszej informacji stan realizacji prac geodezyjnych przedstawia
się następująco:
 powiat bieszczadzki:
 w dniu 22 czerwca 2017 r. podpisano umowę na kwotę 766.046,46 zł w ramach
realizacji zadania nr 23 „Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim
2017”; planowany termin płatności – do 30.12.2017 r. (część finansowana z budżetu
Unii Europejskiej 653.590,83 zł);
 w dniu 11 lipca 2017 r. podpisano umowę na kwotę 178.764,01 zł w ramach
realizacji zadania nr 25 „Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i
BDOT500, cyfryzacja zasobu w powiecie bieszczadzkim 2017 cz. I” – planowany
termin płatności - do 20.12.2017 r. (część finansowana z budżetu Unii Europejskiej
151.323,73 zł);
 w dniu 18 lipca 2017 r. podpisano umowę na kwotę 225.090,00 zł w ramach
realizacji zadania nr 26 „Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT i
BDOT500, cyfryzacja zasobu w powiecie bieszczadzkim 2017 cz. II” – planowany
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termin płatności - do 20.12.2017 r. (część finansowana z budżetu Unii Europejskiej
190.088,50 zł);
powiat brzozowski – w dniu 12 lipca 2017 r. ogłoszono postępowanie w ramach
zadania nr 30 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT i
BDOT500, cyfryzacja zasobu 2017-2018 – gmina Brzozów”; wartość szacunkowa:
1.000.000,00 zł; w dniu 17 sierpnia 2017 r. otwarto oferty, procedura przetargowa w
trakcie;
powiat kolbuszowski – w dniu 9 czerwca 2017 r. ogłoszono postępowanie w ramach
zadania nr 59 „Aktualizacja baz EGiB, GESUT, BDOT500 w powiecie kolbuszowskim
2017”; wartość szacunkowa: 1.432.398,37 zł; w dniu 19 lipca 2017 r. otwarto oferty,
procedura przetargowa w trakcie;
powiat leżajski – w dniach od 10 do 25 lipca 2017 r. podpisano 3 umowy na łączną
kwotę 2.586.093,41 zł w ramach realizacji zadania nr 69 „Modernizacja i aktualizacja
(dostosowanie) EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500 w pow. leżajskim 2017-2018”; z
tego do zapłaty w 2017 r. zaplanowano 704.016,51 zł (część finansowana z budżetu
Unii Europejskiej – 598.414,04 zł)
powiat łańcucki:
 w dniach od 15 do 24 maja 2017 r. podpisano 4 umowy na łączną kwotę
3.613.477,00 zł w ramach realizacji zadania nr 78 „Modernizacja EGIB, utworzenie
GESUT i BDOT500 w powiecie łańcuckim” – ostateczny termin realizacji zadania –
30.09.2018 r.; płatności zaplanowane do realizacji w 2018 r.;
 w związku z unieważnieniem postępowania dla części zakresu zadania nr 78 w
dniach 8 czerwca 2017 r. i 13 czerwca 2017 r. ogłoszono kolejne 2 postępowania;
łączna wartość szacunkowa zamówień: 2.302.375,50 zł; procedura przetargowa w
trakcie.
powiat mielecki:
 w dniu 24 maja 2017 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 80
„Aktualizacja EGiB i utworzenie BDOT500 w powiecie mieleckim 2017-2018”;
wartość szacunkowa: 1.300.000,00 zł; procedura przetargowa w trakcie;
 w dniu 26 maja 2017 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania nr 81
„Modernizacja EGiB i utworzenie BDOT500 w powiecie mieleckim 2017-2018”;
wartość szacunkowa: 2.806.776,79 zł; procedura przetargowa w trakcie.
powiat niżański – w dniu 24 lipca 2017 r. podpisano 7 umów na łączną kwotę
5.177.383,32 zł w ramach realizacji zadania nr 86 „Modernizacja i aktualizacja EGiB,
utworzenie BDOT500 i GESUT, cyfryzacja materiałów źródłowych pow. niżański 20172018”; z tego do zapłaty w 2017 r. zaplanowano 2.996.077,25 zł (część finansowana
z budżetu Unii Europejskiej – 2.531.685,28 zł)
powiat przemyski – w dniach 4 i 9 sierpnia 2017 r. podpisano 12 umów na łączną
kwotę 6.452.980,11 zł w ramach realizacji zadania nr 87 „Modernizacja EGiB,
utworzenie GESUT, BDOT500 w powiecie przemyskim 2017-2018”; z tego do zapłaty
w 2017 r. zaplanowano 3.452.344,36 zł (część finansowana z budżetu Unii
Europejskiej – 2.956.412,79 zł)
powiat przeworski – w dniach od 4 do 14 lipca 2017 r. podpisano 9 umów na łączną
kwotę 7.452.992,80 zł; w ramach realizacji zadania nr 90 „Modernizacja EGiB,
utworzenie GESUT i BDOT500, cyfryzacja zasobów w powiecie przeworskim 20172018”; z tego do zapłaty w 2017 r. zaplanowano 1.117.408,68 zł (część finansowana
z budżetu Unii Europejskiej – 949.797,38 zł)
powiat ropczycko-sędziszowski – w dniu 8 lipca 2017 r. ogłoszono postępowanie
w ramach zadania 92 „Modernizacja EGiB, utworzenie GESUT i BDOT500, cyfryzacja
zasobu w powiecie ropczycko-sędziszowskim 2017”, wartość szacunkowa:
3.277.977,11 zł; procedura przetargowa w trakcie;
powiat rzeszowski - w dniu 1 sierpnia 2017 r ogłoszono postępowanie w ramach
zadania nr 107 „Cyfryzacja materiału źródłowego zasobu geodezyjnego i
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kartograficznego w powiecie rzeszowskim”; wartość szacunkowa: 1.490.188,11 zł;
procedura przetargowa w trakcie.
Dodatkowo z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Inżyniera Kontraktu, wydatki
dotyczące części infrastrukturalnej projektu tj. zakup sprzętu, budowa portalu regionalnego itp.
najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane do końca 2017 r. W związku z powyższym
konieczne będzie dokonanie zmiany aktualnie obowiązujących zapisów w Wieloletniej
Prognozie Finansowej i budżecie województwa na 2017 r. uwzględniających przeniesienie
tych wydatków do realizacji na 2018 r.
Wnioski w przedmiotowej sprawie zostaną złożone do końca września 2017 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Lider Projektu oraz JST biorące udział w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji
Publicznej (PSIP), zgłaszają następujące problemy napotkane w trakcie wykonywania
poszczególnych zadań:
1) Czasochłonność procedur przetargowych, na którą składa się oszacowanie wartości
zamówienia, rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy
na wykonawstwo,
2) Krótki okres realizacji prac geodezyjnych dodatkowo podniesie koszty zamówień
publicznych i może uniemożliwić rozstrzygnięcie postępowań przetargowych,
3) Konieczność powtórzenia postępowania na wykonanie modernizacji operatu ewidencji
gruntów i budynków oraz utworzenia bazy danych BDOT 500 i powiatowej bazy danych
GESUT dla Gminy Łańcut, ze względu na złożone przez Wykonawców ceny ofert,
znacznie przekraczające planowane na ten cel środki finansowe,
4) Rozciągnięte w czasie procedury administracyjne dotyczące ewidencji gruntów
i budynków, wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) w zakresie wyłożenia operatu ewidencji
gruntów, zgłoszenia uwag i zastrzeżeń przez strony sprawy, rozstrzygania zastrzeżeń
i uwag przez zleceniodawcę, a także publikacji ogłoszeń w dzienniku urzędowym
województwa i BIP-ie,
5) Wykonawca zadania pn. „Wykonanie zdjęć lotniczych oraz ortofotomapy dla całego
województwa podkarpackiego” w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji
Przestrzennej (PSIP), przedłożył do Lidera Projektu informację na temat wyjątkowo
niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie objętym umową, które
uniemożliwiają przeprowadzenie nalotów zgodnie z przyjętym harmonogramem,
6) Trzykrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe na realizację zadania
pn. Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługę postępowania na wybór
Inżyniera Kontraktu dla projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP),
ze względu na brak złożenia ofert,
Lider Projektu skierował do Wykonawcy zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przetargowej
i obsługa postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla Podkarpackiego Systemu Informacji
Publicznej” pismo o zaprzestanie naruszania warunków podpisanej Umowy oraz przekazanie
kompletu dokumentacji projektowej dla ww. zadania.
1.a.58 – „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2023
Łączne nakłady finansowe: 10 003 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
4 867 667,00 zł
0,00 zł
4 867 667,00 zł
4 816 667,00 zł
51 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Opracowano dokumentację na postępowanie przetargowe dotyczące zadania "Zakup
i wdrożenie systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP". W dniu 31 marca 2017
r. przesłano do podmiotów gospodarczych zapytanie o wycenę wykonania systemów
dziedzinowych dla PSeAP-2,
Opracowano dokumentację na postępowanie przetargowe dotyczące zadania
"Wdrożenie systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez WP".
W dniu 31 marca 2017 r. przesłano do podmiotów gospodarczych zapytanie o wycenę
wykonania systemów dziedzinowych dla PSeAP-2,
Opracowywana jest dokumentacja przetargowa dla zadania "Wytworzenie
i udostępnienie e-usług publicznych",
Opracowano dokumentację na postępowanie przetargowe dotyczące zadania
"Wykonanie i wdrożenie internetowego generatora cyfrowych wniosków i formularzy".
W dniu 31 marca 2017 r. przesłano do podmiotów gospodarczych zapytanie o wycenę
wykonania systemów dziedzinowych dla PSeAP-2,
Opracowano dokumentację na postępowanie przetargowe dotyczące zadania "Zakup,
dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania". W dniu 31 marca 2017 r. przesłano do
podmiotów gospodarczych zapytanie o wycenę infrastruktury sprzętowej oraz
oprogramowania dla PSeAP-2.
Opracowano dokumentację dotyczącą zadania "Zakup i wdrożenie SEOD - systemu
elektronicznego obiegu dokumentów". Trwa analiza dokumentacji projektowej pod
kątem jej przebudowy i rozszerzenia, zmian zakresów rzeczowych i sposobów
integracji poszczególnych zakresów projektowych ze względu na przydzielenie
zadania związanego z SEOD-em. Ponadto jest wymagana aktualizacja złożonego
wniosku o dofinansowanie dla Podkarpackiego Systemu e-Administracji Publicznej-2
(PSEAP-2) w zakresie realizacji SEOD, co wiąże się z koniecznością uzyskania
akceptacji ze strony Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Opracowywana jest dokumentacja przetargowa dla zadania "Inżynier kontraktu".
Opracowano dokumentacje zamówienia publicznego dla zadania "Promocja projektu".
Na podstawie badania rynku, przygotowano "Wniosek o wyrażenie zgody na realizacje
zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości
kwoty 30 tys. Euro". Beneficjent - Województwo Podkarpackie w dniu 10 lutego 2017
r. oraz 3 marca 2017 r. przesłał do podmiotów gospodarczych zaproszenie do złożenia
oferty na Opracowanie graficzne, wykonanie i dostawę tablic informacyjnych dla
PSeAP-2.
Otrzymano zgodę Instytucji Zarządzającej na połączenie następujących zadań: "Zakup
i wdrożenie systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP", "Wykonanie
i wdrożenie internetowego generatora cyfrowych wniosków i formularzy", "Zakup,
dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania". Zostanie ogłoszone postępowanie
przetargowe dla ww. zadań pn. „Zakup i wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Podkarpackiego systemu do zarządzania finansami i zasobami urzędu
oraz wykonanie i wdrożenie internetowego generatora cyfrowych wniosków
i formularzy”.

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
1) W ramach zadania "Promocja projektu" Beneficjent - Województwo Podkarpackie
przesłał do podmiotów gospodarczych zaproszenie do złożenia oferty na Opracowanie
graficzne, wykonanie i dostawę tablic informacyjnych dla PSeAP-2. W terminie
wskazanym w zaproszeniu do złożenia oferty, nie wpłynęła żadna oferta. W związku
z powyższym zgodnie z §6 pkt. 10 zarządzenia nr 55/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r.
postępowanie udzielenia zamówienia zostało unieważnione. Według §6 pkt. 12 z uwagi
na fakt, iż dwukrotnie nie wpłynęły żadne oferty, Zamawiający udzieli zamówienia
po negocjacjach z Wykonawcami. W dniu 26 lipca 2017 roku podpisano umowę z firmą
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„Tablitek PRO – Marcin Iżela” na realizację zadania. Przedmiotem umowy jest
opracowanie graficzne, wykonanie, dostawa i montaż trzech tablic informacyjnych.
2) W związku z koniecznością dokonania przez departament Organizacyjny pogłębionej
analizy dokumentacji do postępowania przetargowego Zakup i wdrożenia Systemu
elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD) wraz z instruktażem stanowiskowym,
którego realizacja jest nadrzędna w stosunku do pozostałych działań w ramach
PSeAP-2, nie było możliwe dochowanie pierwotnie przewidzianych terminów
wszczęcia postępowań przetargowych dla pozostałych zadań Projektowych.
1.a.59 – „Zawodowcy na start”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 3 440 459,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2017
2 352 980,00 zł
2 352 980,00 zł
2 222 441,00 zł
130 539,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
583 773,70 zł
583 773,70 zł
551 387,22 zł
32 386,48 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

W miesiącu czerwcu 2017 zakupiono tokarkę numeryczną CNC w ramach przetargu
nieograniczonego - dostawa specjalistycznego sprzętu do wyposażenia pracowni
przygotowania zawodowego (2 części) w ramach projektu „Zawodowcy na start”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – kwota 62.000,00 zł.
W ramach ww. postępowania przetargowego podpisano umowę na dostawę specjalistycznego
sprzętu do wyposażenia pracowni przygotowania zawodowego (pomoce dydaktyczne
do pracowni pojazdów samochodowych) na łączną kwotę – 5.838,81 zł.
Zrealizowano kurs informatyczny CAD/CAM dla uczniów na podstawie umowy 2/PUZnS/ZP/17 – 60.000,00 zł.
W trakcie realizacji są następujące szkolenia/kursy, na które z wykonawcami zostały
podpisane umowy:
- kurs informatyczny CAD/CAM dla nauczycieli – 16.500,00 zł
- kurs informatyczny obrabiarki sterowane numerycznie CNC dla uczniów – 59.600,00 zł
- kurs informatyczny obrabiarki sterowane numerycznie CNC dla nauczycieli – 11.200,00 zł
- kurs obsługi kasy fiskalnej dla uczniów przedmiotów zawodowych – 22.910,00 zł
- kurs gastronomiczny – sommelier dla uczniów przedmiotów zawodowych – 8.880,00 zł
- kurs gastronomiczny carving dla uczniów przedmiotów zawodowych – 3.468,00 zł.
W sumie na łączną kwotę 122.558,00 zł.
Przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę specjalistycznego sprzętu
laboratoryjnego do wyposażenia pracowni przygotowania zawodowego w ramach projektu
„Zawodowcy na start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Na ww. przetarg zabezpieczono w budżecie projektu kwotę 145.800,00 zł.
W ramach projektu planowany jest zakup ubezpieczenia NNW dla praktykantów i stażystów
oraz zakup odzieży ochronnej dla praktykantów i stażystów 96.000,00 zł.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Zgodnie z harmonogramem projektu do końca czerwca planowane jest wydatkowanie 70%
otrzymanych środków finansowych. W przypadku nie rozstrzygnięcia postępowań
przetargowych istnieje ryzyko niewydatkowania 70% otrzymanej transzy i w związku z tym
zmiany harmonogramu płatności.
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1.a.60 – „50+angielski”




Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 387 364,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2017
321 050,00 zł
321 050,00 zł
272 892,00 zł
32 105,00 zł
16 053,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Niezwłocznie po podpisaniu Decyzji o dofinansowanie projektu tj. 10 kwietnia 2017 r. podjęto
działania związane z organizacją działań projektowych.
Rozpoczęcie projektu zaplanowano na dzień 01.01.2017 r., jednak nie rozpoczęto realizacji
zadań ze względu na opóźnienia związane z podpisaniem Decyzji.
W kwietniu uruchomiono proces rekrutacji oraz dopracowano narzędzia rekrutacyjne
na potrzeby projektu. Gromadzone są formularze zgłoszeniowe przesłane przez osoby
zainteresowane udziałem w projekcie.
Uruchomiono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie kursów
z j. angielskiego - poziom A1 i B1. Wybrano wykonawcę, z którym została podpisana umowa.
W miesiącu lipcu zakupiono podręczniki dla wszystkich uczestników projektu.
Od września 2017 r. rozpoczną się kursy zaplanowane w ramach projektu.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W związku z podpisaniem Decyzji o dofinansowanie projektu w dniu 10 kwietnia 2017 r.,
powstały opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu zgodnie z wnioskiem
o dofinansowanie. Realizacja założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników nie jest
zagrożona. Opóźnienia w realizacji harmonogramu projektu nie wpłyną na osiągnięcie
wskaźników produktu i rezultatu zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie projektu.
1.a.61– „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu
użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11
w Rzeszowie, obejmującej działkę
ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych,
konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe”




Okres realizacji zadania: 2015 – 2017
Łączne nakłady finansowe: 8 689 217,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Inne

Plan 2017
4 310 466,00 zł
0,00 zł
4 310 466,00 zł
807 507,00 zł
3 502 959,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
4 022 971,88 zł
0,00 zł
4 022 971,88 zł
806 465,92 zł
3 216 505,96 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Wykonanie planu w zakresie Inwestycji na 2017 rok kształtuje się na poziomie 93,33%.
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Zadanie dotyczące realizacji projektu termomodernizacji budynku przy ul. Naruszewicza 11
w Rzeszowie zostało zakończone. W ramach dalszej realizacji zadania inwestycyjnego
planowane jest wykonanie utwardzenia nawierzchni na działce 1098/2 przy ul. Szpitalnej oraz
modernizacja węzła C.O. w budynku przy ul. Naruszewicza 11, realizacja planowana jest w II
półroczu 2017 r. Na dzień 30.06.2017 r. wykonywana była dokumentacja projektowa
dotycząca modernizacji węzła cieplnego oraz toczyła się procedura dotycząca opracowania
dokumentacji projektowej utwardzenia nawierzchni działki przy ul. Szpitalnej w Rzeszowie.
W III kwartale 2017 r., po uprawomocnieniu się zgłoszeń ww. robót nie wymagających
pozwolenia na budowę, planowane jest uruchomienie i zakończenie procedur przetargowych.
Wydatkowanie środków dotyczących modernizacji węzła C.O. planuje się na przełomie III/IV
kwartału 2017 r., natomiast wydatkowanie dotyczące utwardzenia nawierzchni na działce
1098/2 w IV kwartale 2017 r. Planuje się wykonanie zadania w całości.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Nie zidentyfikowano zagrożeń realizacji zadania.
1.a.62 – „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2017
Łączne nakłady finansowe: 1 440 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
916 523,00 zł
916 523,00 zł
795 157,00 zł
121 366,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
273 051,54 zł
273 051,54 zł
225 947,00 zł
47 104,54 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
W ramach Zadania 1: Powołanie i zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu
Rozwoju Ekonomii Społecznej:
Opracowane zostało sprawozdanie roczne z pierwszego roku funkcjonowania
Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Pracownik merytoryczny opracował
opis przedmiotu zamówienia publicznego na miejsce posiedzeń PKRES- zamówienie na hotel
i wyżywienie w ramach projektu, zostało zrealizowane zamówienie publiczne, efektem czego
był wybór jednego z hoteli w Rzeszowie. Prowadzona była również diagnoza potrzeb wśród
członków Komitetu w zakresie dodatkowych działań w ramach funkcjonowania PKRES.
Przygotowany został harmonogram posiedzeń Komitetu, zostały zrealizowane dwa
posiedzenia PKRES w dniach 19.05.2017 r. oraz 30.06.2017 r. Pracownik odpowiedzialny za
prace PKRES przygotował ramowe plany posiedzeń, które odbyły się w 2017 r., a także na
bieżąco prowadzi korespondencję z Członkami PKRES, również zbiera i przekazuje
informacje dot. wydarzeń z zakresu ekonomii społecznej. W ww. okresie rozliczeniowym
kontynuowana była dystrybucja Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej
2016-2020- program został rozesłany do wszystkich JST z terenu województwa
podkarpackiego, jak również dystrybuowany był wśród uczestników spotkań sieci koordynacji
podmiotów ekonomii społecznej oraz seminariów.
Pracownik zaangażowany był również w prace związane z przygotowaniem Podkarpackiego
Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej oraz Targów Ekonomii Społecznej oraz
w nim uczestniczył.
W ramach Zadania 2: Utworzenie i funkcjonowanie regionalnych sieci kooperacji
w województw podkarpackim:
Przeprowadzone zostało rozeznanie cenowe na usługi trenerskie/moderatorskie w ramach
podkarpackich sieci współpracy tj. OWES, CIS/KIS, PES, ZAZ i WTZ. Po przeprowadzonym
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rozeznaniu realizowane były również prace związane z opracowaniem dokumentacji wraz
z załącznikami do postępowania przetargowego na usługi trenerskie/moderatorskie w ramach
podkarpackich sieci współpracy. Przygotowana została dokumentacja przetargowa w zakresie
merytorycznym do zaplanowanych spotkań, warsztatów oraz organizacji usług
trenerskich/moderatorskich w ramach poszczególnych sieci. W ramach zadania
przeprowadzone i rozstrzygnięte zostało postępowanie na usługi trenerskie/moderatorskie
w ramach podkarpackich sieci współpracy tj. OWES, CIS/KIS, PES, ZAZ i WTZ. Ponadto
realizowane były również prace związane z opracowaniem dokumentacji wraz z załącznikami
do zapytania ofertowego na wizyty studyjne odrębnie dla ZAZ i WTZ zgodnie z preferencjami
uczestników sieci. W zakresie seminariów/warsztatów/spotkań przeprowadzono rozeznanie
cenowe w celu ustalenia wartości zamówienia na usługi trenerskie dla ROPS na potrzeby
projektu. Następnie ogłoszono właściwe postępowanie na usługi trenerskie w ramach projektu.
Po ocenie ofert, wyłoniono wykonawcę i przygotowano umowy na realizację usługi trenerskiej
i o przetwarzaniu danych dla wykonawcy. Na spotkaniu z wykonawcą, omówiono dokładnie
zakres merytoryczny seminariów i potrzeby grupy docelowej, która będzie uczestniczyć
w spotkaniach. W związku z uzyskaniem akceptacji IP na wizyty studyjne dla ZAZ i WTZ
analizowano podmioty ekonomii społecznej warte odwiedzenia podczas wizyt studyjnych
stosownie do zapotrzebowania WTZ i ZAZ zgłaszanych mailowo po spotkaniach sieciujących
w 2016 r. W ramach seminariów/spotkań/warsztatów opracowane są dokumenty zamówienia
publicznego dot. usług trenerskich i obsługi seminariów/spotkań/sieci, jak również
opracowywane są ramowe programy merytoryczne poszczególnych działań. W zakresie wizyt
studyjnych została przygotowana dokumentacja zamówienia publicznego, oraz zrealizowanie
tego zamówienia. W celu wyeliminowania tego samego wsparcia w ramach projektu ROPS
i projektów OWES zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami OWES w celu
rozdzielenia zakresów tematycznych i merytorycznych usług wsparcia dla uczestników
projektów. Do CIS/KIS, ZAZ, WTZ i spółdzielni socjalnych z woj. podkarpackiego, które nie
uczestniczyły w spotkaniach poszczególnych podkarpackich sieci współpracy zostały wysłane
pisma z informacją o planowanych spotkaniach podkarpackich sieci kooperacji podmiotów
ekonomii społecznej w ramach projektu ROPS, częstotliwości spotkań sieciujących i głównych
zadaniach poszczególnych sieci. Informacja dla każdej z grup ww. podmiotów została wysłana
odrębnie wraz z prośbą o oddelegowanie swoich przedstawicieli do udziału w pracach
poszczególnych regionalnych sieci zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu
ROPS. Zaktualizowano Regulamin rekrutacji i udziału w sieciach/szkoleniach/warsztatach
wraz z załącznikami.
W okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 r. zostało zrealizowanych 7 spotkań sieci kooperacji
podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego (po 2 spotkania sieci PES,
CIS/KIS oraz po 1 spotkaniu sieci OWES, ZAZ i WTZ), oraz 9 grup seminaryjnych (po 8 h)
z tematu Podmioty ekonomii społecznej jako partner samorządu w świadczeniu usług
publicznych. Dobre Praktyki oraz 4 grupy seminaryjne (po 16 h) z tematu Ekonomia społeczna
w kreowaniu polityki lokalnej gmin i powiatów.
Pracownicy angażowali się także w prace nad przygotowaniem Podkarpackiego
Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej i Targach Ekonomii Społecznej oraz w nim
uczestniczyli.
W ramach Zadania 3: Promocja sektora ES oraz zwiększenie widoczności PES:
Pracownik odpowiedzialny za to zadanie przeprowadził rozeznania rynku w celu oszacowania
wartości zamówienia na następujące działania:
• wynajem powierzchni handlowej w centrum handlowym w Rzeszowie niezbędnej do realizacji
Kiermaszy Ekonomii Społecznej w roku 2017,
• przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej portalu sprzedażowego ekonomii
społecznej www.wspierajiwybieraj.pl,
• kompleksową organizację Targów Ekonomii Społecznej oraz Kiermaszy,
• zakup materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu w roku 2017.
Pracownik przygotował również dokumentację wraz z załącznikami do postępowań
przetargowych w/w przedmiotów zamówień. Ponadto, przygotowane zostało i upublicznione
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zapytanie ofertowe na wynajem powierzchni handlowej niezbędnej do realizacji Kiermaszy.
Podjęto działania mające na celu organizację Tragów Ekonomii Społecznej: rezerwacja
terminu w Kalendarzu Imprez Miejskich, pismo do Prezydenta Miasta Rzeszowa (patronat,
udostępnienie terenu).
Pracownik odpowiedzialny za to zadanie przygotował umowy z wykonawcami, którzy zostali
wyłonieni do realizacji poszczególnych zadań:
• wynajem powierzchni reklamowej do organizacji Kiermaszu ES,
• zakup materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu w roku 2017,
• organizacji Kiermaszu ES,
• organizacji Targów ES.
Do podmiotów ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego została przesłana
informacja (e-mail)zachęcająca do przyłączenia się do utworzonego portalu
www.wspierajiwybieraj.pl wraz z ofertą szkolenia z obsługi. Na bieżąco sprawowany jest
nadzór administratorski i prowadzony jest monitoring funkcjonowania portalu sprzedażowego
produktów i usług podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej www.wspierajiwybieraj.pl.
Zostały
przeprowadzone
dwa
szkolenia
z
obsługi
portalu
sprzedażowego
www.wspierajiwybieraj.pl w siedzibie podmiotów ekonomii społecznej. Pracownik dbał również
o prawidłową obsługę portalu, prowadził nadzór nad zamieszczanymi treściami, produktami
czy usługami.
Zorganizowany został Wielkanocny Kiermasz Ekonomii Społecznej oraz zorganizowane
zostały Targi Ekonomii Społecznej (rekrutacja, rezerwacja terenu, patronaty medialne
i honorowe, informacja do mediów, promocja – strony internetowe ROPS, e-mail PES oraz
członków KPRES, plakaty w Urzędach na terenie Rzeszowa). Podczas Kiermaszu i Targach
odbyła się promocja znaku „Zakup prospołeczny”.
Pracownik odpowiedzialny za to zadanie wykonywał nadzór nad wykonaniem materiałów
promocyjnych zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz nadzór nad
przygotowaniem dokumentacji wraz z załącznikami do zapytania ofertowego dot. promocji
portalu sprzedażowego www.wspierajiwybieraj.pl oraz realizacją zamówienia razem
z wyborem wykonawcy kampanii.
W ramach zadania również dokonywana była bieżąca aktualizacja strony
www. es.rops.rzeszow.pl.
W ramach zadania 4 – zlecenie badań oraz publikacja raportu o stanie rozwoju ekonomii
społecznej w regionie:
Przyjęta została finalna wersja raportu z badania stanu rozwoju ekonomii społecznej w
województwie podkarpackim- przesłane zostały dokumenty w zakresie badania- projekt
raportu z badań, raport techniczny, transkrypcje i nagrania audio przeprowadzonych
wywiadów IDI, wszystkie bazy danych. Wszystkie dostarczone materiały zostały
zweryfikowane, nagrane wywiady zostały losowo przesłuchane w celu weryfikacji
prawidłowości ich przeprowadzenia.
Opracowany raport został w formie elektronicznej zamieszczony na stronie internetowej
ekonomii społecznej prowadzonej przez ROPS w Rzeszowie.
Została przygotowana dokumentacja zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań
i sporządzenie raportu z badań stanu sektora ekonomii społecznej połączonego
z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za rok 2016 oraz
za 2017, łącznie z ogłoszeniem o zamówieniu (dokonywana jest ocena złożonych ofert).
Przygotowana została również dokumentacja zapytania ofertowego na usługę poligraficzną
związaną ze składem, korektą i drukiem raportów z badań prowadzonych na rzecz ROPS
w Rzeszowie dot. stanu sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim zarówno
za rok 2015 jak również za rok 2016 i 2017- wyłoniony został Wykonawca tej usługi oraz
sporządzono umowę do podpisu z Wykonawcą.
Koszty pośrednie:
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W ramach kosztów pośrednich zapłacone zostały wynagrodzenia pracowników zatrudnionych
w ramach projektu: koordynator projektu ½ etatu, księgowy projektu 1 etat, pracownik
ds. zamówień publicznych ¼ etatu oraz dodatki specjalne dla osób zaangażowanych
w realizacje projektu.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Projekt pozakonkursowy ROPS w Rzeszowie jest realizowany do końca 2017 roku, opóźnienia
w realizacji obejmują realizację badań stanu sektora ekonomii społecznej połączonych
z monitoringiem Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej za rok 2016 oraz
za 2017 rok- w czerwcu 2017 r. zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu publicznym.
Badania (2 edycje) maja zostać przeprowadzone w II połowie 2017 roku. Z realizacją badań
połączone jest zamówienie na wydruk raportów z ww. badań- został wyłoniony Wykonawca
zamówienia, jednak jego realizacja uzależniona jest od momentu dostarczenia finalnego
raportu z przeprowadzonych badań.
W trakcie realizacji projektu (od kwietnia 2016 r.) powstały oszczędności wynikające
z przeprowadzonych zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu- na II połowę
2017 roku zaplanowane zostały działania, które pozwolą na efektywne wykorzystanie
powstałych oszczędności.
1.a.63– „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”




Okres realizacji zadania: 2015 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 6 150 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego


Plan 2017
3 648 131,00 zł
0,00 zł
3 648 131,00 zł
2 949 953,00 zł
698 178,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

23 540,00 zł
0 zł
23 540,00 zł
0 zł
23 540,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie jest w trakcie realizacji. Projekt „Portal Muzeum Dziedzictwa kresów Dawnej
Rzeczypospolitej” jest realizowany przy wsparciu funduszy Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. W 2016 roku została zrealizowana część
zadań związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie i promocją projektu.
W związku ze zmianą ustawy Prawo Zamówień Publicznych rozpoczęcie realizacji projektu
opóźniło się. W I półroczu 2017 roku została przygotowana dokumentacja do ogłoszenia
zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro na wykonanie analizy przedwdrożeniowej. Wartość
wybranej najkorzystniejszej oferty wynosi 100 800 złotych brutto. Termin realizacji wynosi
70 dni od daty zawarcia umowy, tj. od 17 maja 2017.
Celem analizy przedwdrożeniowej jest lepsze przygotowanie wnioskodawcy i projektu
do wdrożenia systemu - a w konsekwencji, minimalizacja ryzyk i osiągnięcie sukcesu
końcowego produktu odpowiadającego na bieżące zapotrzebowanie odbiorców. Analiza
przedwdrożeniowa dotyczy kompleksowego wdrożenia systemu.
Pozostałe zadania przewidziane w projekcie dotyczące wdrożenia Portalu, digitalizacji
zbiorów, dostaw sprzętu i oprogramowania nie zostały rozpoczęte ponieważ opracowanie
opisów przedmiotu zamówienia zostanie oparte o dane wynikające z analizy
przedwdrożeniowej. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na realizację
usługi doradcy technologicznego.
Poza działaniami wynikającymi z realizacji projektu „unijnego” prowadzone są prace dotyczące
przygotowania warunków organizacyjnych do zarządzania (analizie poddane są warianty
powierzenia zadań związanych z redakcją portalu istniejącej lub nowo utworzonej instytucji
kultury) oraz prowadzone są działania promocyjne projektu – Departament Kultury organizuje
Strona 69 z 110
RR-IX.301.71.2017.WD

cykl spotkań przybliżających tematykę portalu w ramach tzw. Akademii Dziedzictwa Kresów
działającej przy Komitecie Sterującym projektu
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Projekt „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej jest opóźniony
w stosunku do pierwotnie przyjętego harmonogramu. Na opóźnienie składa się kilka przyczyn:
1. późniejsze niż w pierwotnych założeniach przyznanie decyzji o dofinansowaniu projektu
– październik 2016 roku, opóźniło start jego wdrażania.
2. opóźnienie wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ograniczyło
możliwość ogłoszenia zamówień w 2016 roku
Skutkiem powyższego było m.in. przesunięcie zadań w harmonogramie projektu na 2017 rok.
Analiza przedwdrożeniowa realizowana w ramach projektu wykazała, że zbiory trzech
instytucji kultury wskazane w projekcie do digitalizacji, niewystarczająco odpowiadają
wymogom postawionym w projekcie – konieczne jest uzupełnienie zbiorów w oparciu o zasoby
innych podkarpackich instytucji kultury i muzeów. Departament Kultury prowadzi prace w tym
zakresie.
Na opóźnienie realizacji projektu ma również niekorzystny przebieg przygotowań do budowy
zespołu redagującego portalem. Planowane na etapie koncepcji rozwiązania organizacyjne
zostały zweryfikowane pod kątem zapewnienia instytucjonalnej i finansowej trwałości
i konieczne było opracowanie alternatywnych rozwiązań
Realizacja zadań w projekcie jest opóźniona i zagrożone jest wykonanie finansowe projektu
w 2017 roku oraz zadeklarowany we wniosku termin zakończenia realizacji projektu,
tj. 31 marca 2018. W związku z tym Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie
wnioskował o przedłużenie terminu realizacji projektu.
1.a.64 – „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz
Województwa Podkarpackiego”




Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 1 500 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2017
461 134,00 zł
461 134,00 zł
384 114,00 zł
77 020,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Wniosek otrzymał 84 pkt. w wyniku przeprowadzonej oceny. Uchwałą Nr 322/6770/17 Zarządu
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017 r. został wybrany do
dofinansowania ze środków EFRR.
Jednostka jest na etapie uzupełniania załączników do zawarcia Umowy o dofinansowanie.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Ryzyka zawarte w Studium wykonalności m. in.
 wzrost kosztów poszczególnych elementów inwestycji (małe) –szacowanie wartości
odbywało się w listopadzie 2016 r.
 opóźnienie w realizacji inwestycji ze względu na opóźnienie procedury zamówień
publicznych np. poprzez odwołania,
 czynniki atmosferyczne utrudniające terminową realizację,
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1.a.65 – „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018”




Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 2 537 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2017
1 268 500,00 zł
1 268 500,00 zł
1 078 225,00 zł
63 425,00 zł
126 850,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

W marcu 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek przeszedł
pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i w dniu 23 czerwca 2017 r. została podpisana
Decyzja w sprawie dofinansowania projektu. W I półroczu br. została opracowana
i zatwierdzona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dokumentacja projektowa,
tj. Regulamin przyznawania stypendium w ramach projektu oraz wzory obowiązujących
dokumentów (m.in. wzór umowy o przekazywanie stypendium, sprawozdania z realizacji IPR,
ramowy wzór wniosku o przyznanie stypendium). Zmodyfikowano portal internetowy oraz
generator wniosków i 23 czerwca 2017 r. ogłoszono nabór wniosków stypendialnych dla
uczniów klas drugich i trzecich Gimnazjów i Liceów. Nabór trwał do 10 lipca br. We wrześniu
br. prowadzony będzie kolejny nabór dla pierwszych klas Liceów.
Wydatkowanie środków na realizację projektu zakłada się w IV kwartale 2017 r. Zgodnie
z zapisami dokumentacji projektowej (wniosek o dofinansowanie projektu oraz Regulamin
przyznawania stypendiów w ramach projektu) wypłata I transzy stypendium zaplanowana jest
na grudzień br. wówczas zostaną również rozliczone pozostałe wydatki (koszty pośrednie
rozliczane ryczałtem).
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie realizacji projektu.
1.a.66 – „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok
szkolny 2017/2018”




Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 1 694 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
847 000,00 zł
847 000,00 zł
719 950,00 zł
84 700,00 zł
42 350,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
W marcu 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek przeszedł
pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i w dniu 23 czerwca 2017 r. została podpisana
Decyzja w sprawie dofinansowania projektu. W I półroczu br. została opracowana
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i zatwierdzona przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dokumentacja projektowa,
tj. Regulamin przyznawania stypendium w ramach projektu oraz wzory obowiązujących
dokumentów (m.in. wzór umowy o przekazywanie stypendium, sprawozdania z realizacji IPR,
ramowy wzór wniosku o przyznanie stypendium). Zmodyfikowano portal internetowy oraz
generator wniosków i 23 czerwca 2017 r. ogłoszono nabór wniosków stypendialnych dla
uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych począwszy od klas drugich.
Wydatkowanie środków na realizację projektu zakłada się w IV kwartale 2017 r. Zgodnie
z zapisami dokumentacji projektowej (wniosek o dofinansowanie projektu oraz Regulamin
przyznawania stypendiów w ramach projektu) wypłata I transzy stypendium zaplanowana jest
na grudzień br. wówczas zostaną również rozliczone pozostałe wydatki (koszty pośrednie
rozliczane ryczałtem).
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie realizacji projektu.
1.a.67 – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: zakup taboru”
 Okres realizacji zadania: 2020 – 2021
 Łączne nakłady finansowe: 187 100 002,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, w tym:
w dniu 30 maja 2017 r. w zakresie zakupu taboru oraz budowy zaplecza technicznego.
Województwo Podkarpackie będzie beneficjentem projektu,
w dniu 28 lipca 2017 r. w zakresie budowy nowych przystanków, mijanek, dróg
dojazdowych, chodników i parkingów Park & Ride oraz budowy nowego połączenia
kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka o dł. 5 km. Województwo Podkarpackie
będzie beneficjentem w partnerstwie z PKP PLK S.A. oraz poszczególnymi jednostkami
samorządu terytorialnego (16 wraz z Miastem Rzeszów).
Obecnie trwa ocena ww. wniosków o dofinansowanie.”
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak
1.a.68 – „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: budowa zaplecza
technicznego”
 Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
 Łączne nakłady finansowe: 102 602 819,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, w tym:
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w dniu 30 maja 2017 r. w zakresie zakupu taboru oraz budowy zaplecza technicznego.
Województwo Podkarpackie będzie beneficjentem projektu,
w dniu 28 lipca 2017 r. w zakresie budowy nowych przystanków, mijanek, dróg
dojazdowych, chodników i parkingów Park & Ride oraz budowy nowego połączenia
kolejowego do Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka o dł. 5 km. Województwo Podkarpackie
będzie beneficjentem w partnerstwie z PKP PLK S.A. oraz poszczególnymi jednostkami
samorządu terytorialnego (16 wraz z Miastem Rzeszów).
Obecnie trwa ocena ww. wniosków o dofinansowanie.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak

b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno – prywatnego; z tego:
 brak
c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1
i 1.2), z tego:
1.c.1 – „RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII”



Okres realizacji zadania: 2009 – 2017
Łączne nakłady finansowe: 206 943 308,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
12 271,00 zł
0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
12 271,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
12 271,00 zł
0,00 zł
Budżet Państwa
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:


Nakłady finansowe

Plan 2017

Zaplanowana na 2017 rok kwota z budżetu państwa stanowiąca zabezpieczenie na
ewentualną wypłatę środków dla projektów, które są przedmiotem postępowania prawnego
lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym nie została wydatkowana
w pierwszym półroczu 2017, ponieważ ze względu na długotrwałość prowadzonych
postępowań nie uzyskano prawomocnych lub ostatecznych rozstrzygnięć dających podstawę
wypłacenia przedmiotowych środków.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Nie przewiduje się w roku bieżącym wypłaty środków dla wspomnianych projektów. W związku
z powyższym złożony będzie wniosek o aktualizację w WPF w zakresie zadania RPO WP
na lata 2007-2013 dla osi I-VII.
1.c.2 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020”



Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 3 162 798,00 zł
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Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Państwa


Plan 2017
821 000,00 zł
821 000,00 zł
821 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
479 123,26 zł
479 123,26 zł
479 123,26 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Wykonanie planu w zakresie osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2017
rok kształtuje się na poziomie 58,36%.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku łącznie z projektami konkursowymi
i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego
od początku realizacji PO WER, podpisano 95 umów na łączną kwotę wydatków
kwalifikowalnych 292.679.245,36 zł, łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach
wniosków o płatność i korekt do wniosków o płatność wyniosła 174.696.694,57 zł. Wartość
wydatków certyfikowanych we wnioskach do Komisji Europejskiej w ramach PO wyniosła
167.006.825,65 zł.
W I półroczu 2017 r. podpisano 33 umowy, łącznie z projektami konkursowymi
i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa podkarpackiego,
na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 102.632.612,39 zł. W ramach realizacji PO WER
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty
beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji
celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności
środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów
w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku,
z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrożeń realizacji
przedsięwzięcia.
1.c.3 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata
2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
 Łączne nakłady finansowe: 38 510 387,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Państwa

Plan 2017
1 000 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 000 000,00 zł
1 000 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
W zakresie przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi
priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze
rewitalizacyjnym, w rozdziale 15011, na rok 2017 zaplanowane zostały wydatki w łącznej
kwocie 1 000 000,00 zł. Wykonanie na tym zadaniu jest zerowe. W sierpniu bieżącego roku
Sejmik Województwa Podkarpackiego zmniejszył plan wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł.
Powyższe wydatki zaplanowane były dla I osi priorytetowej w § 6259 na dofinansowanie
projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym w ramach działania 1.5 Promowanie
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przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, które spełniwszy warunki dot.
charakteru rewitalizacyjnego projektu, mogły angażować środki budżetu państwa. Zgodnie
z zakresem projektu pn. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF
przedstawionym w Karcie przedsięwzięcia / projektu zintegrowanego (Uchwała ZWP z dnia
29 czerwca 2015 dotycząca zmiany uchwały Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016 r) dla
zaplanowanych do realizacji inwestycji, nie przewiduje się współfinansowania ze środków
budżetu państwa.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W związku z planowanymi zmianami nie ma zagrożenia w realizacji zadania.
1.c.4 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata
2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 59 540 738,00 zł
Plan 2017

Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Państwa

13 220 126,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
13 220 126,00 zł
13 220 126,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Wykonanie na tym zadaniu jest zerowe. Powyższe środki zarezerwowane są na przesunięcia
na rzecz projektów własnych - obecnie, w przygotowaniu jest wniosek o zmiany w planie
wydatków, polegający na przesunięciu środków na projekt realizowany przez PZDW. Sejmik
Województwa Podkarpackiego w sierpniu bieżącego roku zmniejszył plan wydatków o kwotę
5 696 516 zł dla BGK. Zgodnie z założeniami przyjętymi w Harmonogramie wdrażania
Instrumentów Finansowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 przyjętymi (Uchwała ZWP
nr 279/5536/17 z dnia 28 lutego 2017 r.) dla powyższego projektu wypłata II transzy
przewidziana została na 2018 rok. Pozostała zabezpieczona kwota zostanie przeznaczona na
projekty zdrowotne (szpitale).
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.
1.c.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata
2014 – 2020”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
Łączne nakłady finansowe: 174 077 573,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Państwa

Plan 2017
34 490 242,00 zł
33 658 343,00 zł
33 658 343,00 zł
831 899,00 zł
831 899,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

21 748 741,91 zł
21 395 139,96 zł
21 395 139,96 zł
353 601,95 zł
353 601,95 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Wykonanie planu w zakresie osi VII – IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na 2017 rok, kształtuje się na poziomie 63,06%.
Według stanu na 30 czerwca 2017 r. (od początku realizacji programu) w ramach
przedmiotowego przedsięwzięcia podpisano 381 umów na łączną kwotę 670.421.773,77 zł.
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Wartość zakontraktowanych środków europejskich wynosi 567.142.016,53 zł, środków
krajowych 103.279.757,24 zł, w tym środków z budżetu państwa 57.243.053,92 zł.
W I półroczu 2017 r. podpisano 252 umowy na łączną 397.930.090,27 zł. Wartość
zakontraktowanych w I półroczu 2017 r. środków europejskich wynosi 335.524.179,39 zł,
środków krajowych 62.405.910,88 zł, w tym środków z budżetu państwa 32.323.031,68 zł.
Poziom kontraktacji ogółem w odniesieniu do alokacji głównej środków wspólnotowych
w ramach osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 dla województwa podkarpackiego na
dzień 30 czerwca 2017 r., przy uwzględnieniu projektów, które nie wpływają na przedmiotowe
przedsięwzięcie, (jak projekty państwowych jednostek budżetowych, projekty realizowane
z funduszy pracy oraz projekty zarządu) oraz przy uwzględnieniu końcowych rozliczeń
w projektach już zakończonych wynosi 32,64%.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrożeń realizacji przedsięwzięcia
1.c.6 – „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”




Okres realizacji zadania: 2010 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 79 996 076,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
2 600 000,00 zł
0,00 zł
2 600 000,00 zł
2 600 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Został złożony wniosek o wszczęcie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego
na modernizację i naprawy pojazdów szynowych.
Modernizacja pojazdów szynowych obejmuje 5 szt. SA 135 – 010 ÷ 014 oraz 1 szt. SA 134
Naprawa obejmująca zewnętrzne malowanie pudła pojazdów szynowych Nr SA 135 – 011, SA
135 – 014 oraz SA 134 - 022
Planuje się, że do 15 grudnia br. zostaną zmodernizowane 2 pojazdy i zaplanowane środki
zostaną wydatkowane.
Jednak w bieżącym roku pozostaje za krótki okres czasu na przeprowadzenie procedury
przetargowej oraz realizację zaplanowanego zakresu zadania w związku z zaistniałymi
problematycznymi aspektami prawnymi dotyczącymi wszczęcia przetargu. Planuje się, że
w tym roku zostanie rozstrzygnięty przetarg, a w przyszłym roku zadanie zostanie wykonane.
Stąd też tut. Departament będzie wnioskował o przeniesienie zaplanowanych środków
w 2017 r. na 2018 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Niezależne od Zamawiającego opóźnienia w realizacji procedur przetargowych, ryzyka
związane z Wykonawcą.
1.c.7 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”




Okres realizacji zadania: 2013 – 2024
Łączne nakłady finansowe: 8 485 864,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
Inne
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
456 368,00 zł
456 368,00 zł
456 368,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

456 367,50 zł
456 367,50 zł
456 367,50 zł
0,00 zł
0,00 zł
Strona 76 z 110

RR-IX.301.71.2017.WD



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków na usługi serwisowo – utrzymaniowo –
naprawcze, świadczone na podstawie zawartych umów z producentami nowych pojazdów
szynowych, zakupionych przez województwo podkarpackie. Kwota wydatków uzależniona jest
od ilości km przejechanych przez pojazd w danym okresie rozliczeniowym.
Zgodnie z umową PSC z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów
na świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych podpisanych przez
Województwo przechodzą na Przewozy Regionalne sp. z o.o., na czas od 01 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r.,
Płatności za świadczenie usług rozliczane są po zakończonym kwartale, w związku z tym
Województwo w br. ponosiło koszty tylko za IV kwartał 2016 r.
Wykonanie kosztów na zadaniu „Utrzymanie zespołów trakcyjnych” zostało w br. zrealizowane
i dokonano stosownych zmian w WPF i budżecie województwa.
Zadanie zrealizowane,
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak
1.c.8 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POliŚ”
 Okres realizacji zadania: 2015 – 2021
 Łączne nakłady finansowe: 848 675,00 zł


Nakłady finansowe

Plan 2017

Poniesione
w I półroczu br.

29 362,00 zł
29 360,99 zł
- wydatki bieżące, z tego:
29 362,00 zł
29 360,99 zł
29 362,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
29 360,99 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Usługi świadczone na podstawie zawartej umowy z producentem pojazdu szynowego
zakupionego przez województwo podkarpackie w ramach POIiŚ. Wykonanie kosztów
uzależnione jest od planowanego przebiegu pojazdów.
Zgodnie z umową PSC z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy
na świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych podpisanych przez
Województwo przechodzą na Przewozy Regionalne sp. z o.o., na czas od 01 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r.,
Płatności za świadczenie usług rozliczane są po zakończonym kwartale, w związku z tym
Województwo w br. ponosiło koszty tylko za IV kwartał 2016 r.
Wykonanie kosztów na zadaniu „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POIiŚ” zostało w br.
zrealizowane i dokonano stosownych zmian w WPF i budżecie województwa.
Zadanie zrealizowane.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak
1.c.9 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2027
 Łączne nakłady finansowe: 14 103 125,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
Inne:
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zgodnie z umową PSC z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy
na świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych podpisanych przez
Województwo przechodzą na Przewozy Regionalne sp. z o.o., na czas od 01 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r., w związku z tym realizacja zadania przez Województwo rozpocznie
się od 2021 roku.

Brak

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

1.c.10 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych
przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”




Okres realizacji zadania: 2013 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 439 385 776,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
Inne
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2017
53 652 421,00 zł
53 652 421,00 zł
44 152 421,00 zł
9 500 000,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

25 316 887,93 zł
25 316 887,93 zł
22 861 345,72 zł
2 455 542,21 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Planowana kwota na powyższe zadanie z umowy na cały 2017 r. to 53 632 633,22 zł
Wydatki w kwocie 25 316 887,93 zł przeznaczone były na rekompensatę z tytułu wykonywania
kolejowych przewozów osób przekazywanej w formie dotacji celowej Operatorowi tj. spółce
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych
w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich i aneksu z dnia 28.10.2016 r. oraz aneksu
nr 2 z dnia 26.06.2017 r.
Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2017 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń realizacji zadania.
1.c.11 – „Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej – PKA”
 Okres realizacji zadania: 2015 – 2017
 Łączne nakłady finansowe: 199 673,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
149 755,00 zł
149 755,00 zł
149 755,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

83 861,40 zł
83 861,40 zł
83 861,40 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
W dniu 17 maja 2017 r. Komisja Techniczna i odbioru przyjęła Etapy III, IV i IX studium
wykonalności na zadanie „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”.
Za odebrane Etapy została wykonane płatności na kwoty: Za etap III – 59 901,00 zł za Etap
IV – 19 967,00 zł, oraz Etap IX - 3 993,40 zł.
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W dniu 30 maja został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego
Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Tabor). Obecnie trwa jego ocena.
Trwają prace nad pozostałymi etapami oraz 2 wnioskiem na Działanie 5.2 Rozwój transportu
kolejowego poza TEN-T (Kolej miejska - infrastruktura).
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Praca nad Etapem II przez wykonawcę studium firmę Multiconsult Polska Sp. z o.o. jest po
terminie. Wielokrotne poprawy nie spełniają oczekiwań PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które
są jednym z partnerów wchodzących w skład Komisji Technicznej i odbioru.
1.c.12 – „Wykonanie decyzji środowiskowych dla zadania: Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej - PKA "




Okres realizacji zadania: 2016 – 2017
Łączne nakłady finansowe: 133 327,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
133 327,00 zł
133 327,00 zł
133 327,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
W dniu 17 marca został złożony wniosek wraz z KIP w imieniu Województwa Podkarpackiego
przez wykonawcę firmę Multiconsult Polska Sp. z o.o. do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”.
W dniu 30 czerwca została wydana decyzja orzekająca o braku potrzeby sporządzania oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.” Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”.
Środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2017 r.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania
1.c.13 – „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987
Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego
w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek
Kraków - Rzeszów, etap III"




Okres realizacji zadania: 2014 – 2017
Łączne nakłady finansowe: 1 000 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa

Plan 2017
1 000 000,00 zł
0,00 zł
1 000 000,00 zł
1 000 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Umowę na roboty budowlane Nr 87/3052/243/WFU/12/20196/2017 zawarto w dniu 23.02.2017
r. pomiędzy liderem WP - PZDW i partnerem PKP PLK S.A. Warszawa a firmą
Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A. Dębica na kwotę 3 683 548,99 PLN brutto.
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Trwają prace budowlane w całości płacone przez PKP zgodnie z zawartymi umowami. PZDW
w Rzeszowie z budżetu województwa zabezpieczyło środki na wypłatę odszkodowań
za nabywany grunt i składniki majątkowe nabywanego gruntu pod realizowaną inwestycję.
Wypłata odszkodowań następuje na podstawie decyzji odszkodowawczych Wojewody
Podkarpackiego oraz wniosków PKP. PZDW w Rzeszowie na razie nie otrzymało wniosków
o wypłatę odszkodowań.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Obecnie PZDW w Rzeszowie nie przewiduje problemów z realizacją planu na zadaniu.
1.c.14 – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886
Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś"




Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 1 400 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Inne

Plan 2017
400 000,00 zł
0,00 zł
400 000,00 zł
400 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Przetarg na realizację zadania ogłoszono w biuletynie zamówień publicznych w dniu
11.04.2017r.
Umowa z Wykonawcą: Drogowa Inżynieria sp. z o.o. sp. k. ul. J. Matejki 7, 22-100 Chełm
Panem Marcinem Dobkiem prowadzącym działalność gospodarczą Biuro Opracowania
Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS” została zawarta w dniu 08-062017r. na wartość 182.901,00 zł oraz terminem realizacji do 15.03.2018r. W ramach zawartej
umowy Wykonawca ma wykonać „Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji
o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla
zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok,
polegająca na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2030R w km 8+621 wraz
z dojazdami, budowie, przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń
budowlanych w miejscowości Stara Wieś” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach
zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 886
Domaradz – Brzozów – Sanok w miejscowości Stara Wieś”.
Obecnie trwają prace projektowe nad opracowaniem ww. dokumentacji. W lipcu projektant
przedstawił koncepcję przebudowy skrzyżowania.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Obecnie PZDW w Rzeszowie planuje przeniesienie części środków na realizację zadania
roboty budowlane z roku 2017 na rok 2018.
1.c.15 – „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowych"
 Okres realizacji zadania: 2012 – 2019
 Łączne nakłady finansowe: 14 105 582,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
Inne

Plan 2017
4 927167,00 zł
0,00 zł
4 927167,00 zł
4 927167,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
1 300 893,00 zł
0,00 zł
1 300 893,00 zł
1 300 893,00 zł
0,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Opracowanie dokumentacji projektów lub programów funkcjonalno- użytkowych
budowy, rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich. W pierwszym półroczu 2017 roku
wydatkowano kwotę 1.300.893,00 zł (paragraf 6050). Na realizację zadania w latach 2012 –
2017(I półrocze 2017) wydatkowano łącznie kwotę – 5.075.186,57 zł. W ramach zadania
realizowano następujące zadania:
- Opracowanie dokumentacji technicznej pn. Rozbudowa DW 881 Sokołów Młp. - Łańcut Kańczuga - Żurawica na odcinku od km 17+000 do km 17+600 wraz z budową mostu na
rz. Wisłok w km 17+312 tej drogi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami
urządzeniami budowlanymi w m. Czarna. Wartość szacunkowa zadania wynosiła
100 000,00 zł, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 16.10.2014r.
wyłoniono wykonawcę firmę – TRASAL Sp. z o.o. Rzeszów, z którym zawarto w dniu
06.11.2014 r. umowę. Wartość zadania po przetargu wyniosła 73 892,25 zł. W roku 2015
wydatkowano kwotę 30.916,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to sierpień
2016 roku. W 2016 roku nie wydatkowano środków na realizację zadania. PZDW
przygotowało aneks wydłużający okres realizacji zadania na rok 2017. W 2017 roku
wydatkowano na zadanie kwotę 35.000,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w
miesiącu czerwcu 2017 roku.
- Opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie decyzji: o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowę z rygorem natychmiastowej wykonalności
dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 885
Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów
i ul. Obozową w m. Przemyśl, w km ok. 3+652, do km ok. 10+292 w m. Malhowice wraz z
rozbiórką i budową mostów na potoku Jawor w km 3+675 i na potoku Malinowski w km
7+191, przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń
budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”. Wartość szacunkowa zadania
wynosiła 494.000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu
09.12.2015r. wyłoniono Wykonawcę firmę - Promost Consulting T. Siwowski Spółka
Jawna, ul. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów, z którym zawarto
w dniu 12.01.2016 r. umowę za kwotę 303.564,00 zł. Termin zakończenia realizacji
zadania to 17 lipca 2017 roku. W 2016 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę:
99.905,97 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem na rok 2017 pozostało
do zapłaty 177.441,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na
realizację zadania.
- „Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności
pozwalających na realizację zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi
wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica
Państwa na odcinku od km 0+000 do km 11+900 wraz z rozbiórką i budową mostów: na
potoku Panna w km 0+185 w m. Tylawa, rzece Jasiołka w km 2+144 w m. Tylawa, rzece
Jasiołka w km 8+158 w m. Jaśliska, potoku Jedlicznik w km 10+804 w m. Posada Jaśliska,
rzece Jasiołka w km 11+713 w m. Wola Niżna i zabezpieczeniem osuwiska w km 3+100
w m. Daliowa oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli
i urządzeń budowlanych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wartość szacunkowa
zadania wynosiła 494.000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
w dniu 14.01.2016r. wyłoniono Wykonawcę firmę - Firma Inżynierska ARCUS Jerzy Bajer
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17i/37, 31- 234 Kraków, z którym zawarto w dniu 02.02.2016 r.
umowę za kwotę 596.550,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to 17 lipca 2017
roku. W 2016 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę: 49.200,00 zł. Zadanie
zakończono i rozliczono w miesiącu kwietniu 2017 roku. W roku 2017 na realizację
zadania wydatkowano 160.000,00 zł.
- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa DW Nr 869 od
węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (etap II)” wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 200.000,00 zł, po przeprowadzeniu
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postępowania przetargowego w dniu 29.09.2015r. wyłoniono Wykonawcę firmę - Biuro
Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej „LISPUS Marcin
Dobek, ul. Jana Matejki 7, 22-100 Chełm, z którym zawarto w dniu 06.11.2015 r. umowę
za kwotę 361.005,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to 12.12.2016 rok. W 2016
roku na realizację zadania wydatkowano kwotę:234.315,00 zł. W 2017 roku
wydatkowano na zadanie kwotę 126.690,00 zł. Zadanie zakończono i rozliczono
w miesiącu maju 2017 roku.
Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania
pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec
– Dębica, polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) z drogami powiatowymi Nr
1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi w miejscowości Pustynia” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach w/w
zadania. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 89.000,00 zł, po przeprowadzeniu
postępowania przetargowego w dniu 15.01.2016r. wyłoniono Wykonawcę firmę - Biuro
Projektów Komunikacji „TRASA” 32-060 Liszki, Piekary 57, z którym zawarto w dniu
22.02.2016 r. umowę za kwotę 71.300,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania
to grudzień 2017 roku. W 2016 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę:
39.000,00 zł. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem na rok 2017 pozostało
do zapłaty 32.100,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na
realizację zadania.
Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+000
w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m.
Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów –
Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz
z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń
budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica
– Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” oraz pełnienie nadzoru autorskiego
w ramach ww. zadania. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 1.977.600,00 zł,
po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 05.01.2016r. wyłoniono
Wykonawcę firmę - Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna, ul. Bohaterów
10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4, 35-307 Rzeszów, z którym zawarto w dniu 09.05.2016 r.
umowę za kwotę 1.206.015,00 zł. Termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2017
roku. W 2016 roku wydatkowano na realizację zadania kwotę: 77.720,00 zł.
W pierwszym półroczu 2017 roku na realizację zadania wydatkowano 979.203,00 zł.
Zadanie jest nadal realizowane.
Opracowanie
programu
funkcjonalno-użytkowego
dla
zadania
pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina
– Myczków” w ramach zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina
– Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”, Postępowanie przetargowe
przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie
Zamówień Publicznych w dniu 06.06.2017r. oraz ogłoszonego na stronie internetowej
www.pzdw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. T. Boya
Żeleńskiego 19a w dniu 06.06.2017r., jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w SIWZ została wybrana oferta Wykonawcy: MOSTEK Patrycjusz
Mostek, ul. Dukielska 13/16A, 35-505 Rzeszów, oraz zaakceptowana za cenę 215 000,00
zł. Do postępowania wpłynęła 1 oferta. Termin realizacji zamówienia: Przedłożenie PFU
do sprawdzenia: 23.10.2017r.; Odbiór ostateczny, tj. przedłożenie kompletnego
i uzgodnionego przez Zamawiającego PFU: 24.11.2017r. Umowę z Wykonawcą MOSTEK
Patrycjusz Mostek, ul. Dukielska 13/16A, 35-505 Rzeszów podpisano w dniu 30.06.2017r.
za kwotę 215.000,00 zł. Obecnie trwają prace projektowe. W pierwszym półroczu 2017
roku nie wydatkowano środków na realizację zadania.
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Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992
Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Kąty – Krempna – Świątkowa Mała – Grab – Granica
Państwa w m. Jasło wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej,
budowli i urządzeń budowlanych
– II przetarg. Postępowanie przetargowe przeprowadzono w trybie przetargu
nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
09.05.2017r. oraz ogłoszonego na stronie internetowej www.pzdw.pl i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a w dniu 09.05.2017r.
Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - informuje, że
w wyniku w/w postępowania, jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ została wybrana oferta Wykonawcy: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o.
Sp.k. ul. J.Matejki 7, 22-100 Chełm - Lider za cenę 293.662,50 zł. Umowę z Wykonawcą
Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k. ul. J.Matejki 7, 22-100 Chełm – Lider podpisano w
dniu 26.05.2017r. za kwotę 293.355,00 zł. Termin realizacji zadania to październik 2017
roku. Obecnie trwają prace projektowe. W pierwszym półroczu 2017 roku nie
wydatkowano środków na realizację zadania.
Opracowanie
Programu
Funkcjonalno
–
Użytkowego
dla
zadania
pn.: „Rozbudowa/Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut –
Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na potoku
Mikośka w m. Łańcut, oraz przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej,
budowli i urządzeń budowlanych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut
wraz z budową - II przetarg. Postępowanie przetargowe prowadzono w trybie przetargu
nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
05.04.2017r. oraz ogłoszonego na stronie internetowej www.pzdw.pl i na tablicy ogłoszeń
w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a w dniu 05.04.2017r.
Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - informuje, że
w wyniku w/w postępowania, jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ została wybrana oferta Wykonawcy: Drogowa Inżynieria Sp. z o.o.
Sp.k. ul. J.Matejki 7, 22-100 Chełm - Lider za cenę 127 920,00 zł. Umowa z Wykonawca
Drogowa Inżynieria Sp. z o.o. Sp.k. ul. J.Matejki 7, 22-100 Chełm – Lider została
podpisana w dniu 16.05.2017r. za kwotę 127.920,00 zł z terminem realizacji luty 2018
roku. Obecnie trwają prace projektowe. W pierwszym półroczu 2017 roku nie
wydatkowano środków na realizację zadania.
Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl –
Dubiecko – Bachórz – Domaradz polegająca na budowie mostu na potoku Rzeka
(Cygański) w km 36+150 wraz z dojazdami i przebudowie/budowie niezbędnej
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Bachórzec”. W ramach
przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.05.2017 r oraz na stronie
internetowej www.pzdw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZDW w Rzeszowie,
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35- 105 Rzeszów. Zamawiający – Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie - informuje, że po dokonaniu czynności sprawdzenia i oceny
ofert zaakceptował ofertę Wykonawcy: Mostek Patrycjusz Mostek, Ul. Dukielska 13/16a,
35-505 RZESZÓW, jako ofertę najkorzystniejszą na podstawie przyjętych w SIWZ
kryteriów oceny ofert. Oferta została zaakceptowana za cenę 89 704,00 zł. Umowa
z Wykonawcą Mostek Patrycjusz Mostek, Ul. Dukielska 13/16a, 35-505 RZESZÓW
została podpisana w dniu 02.06.2017r. za kwotę 89.704,00 zł z terminem realizacji
do marca 2018 roku. Obecnie trwają prace projektowe. W pierwszym półroczu 2017 roku
nie wydatkowano środków na realizację zadania.
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Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie
nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4
i DK 94”. W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu
nieograniczonego, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2016/S
210-383000 w dniu 29.10.2016 r. oraz na stronie internetowej www.pzdw.pl i na tablicy
ogłoszeń w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35- 105 Rzeszów,
jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, została
wybrana oferta firmy: Promost Consulting sp. z o. o. sp. k. UL. Bohaterów 10 Sudeckiej
Dywizji Piechoty 4 35-307 Rzeszów Cena oferty : 762 852,15 zł. Umowę z Wykonawca
Promost Consulting sp. z o. o. sp. k. UL. Bohaterów 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty 4 35307 Rzeszów podpisano w dnu 24.02.2017r. za kwotę 762.852,15 zł. z terminem realizacji
do maja 2018 roku. Obecnie trwają prace projektowe. W pierwszym półroczu 2017 roku
nie wydatkowano środków na realizację zadania.

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Obecnie przygotowywane są następne postępowania przetargowe na opracowanie
dokumentacji technicznych oraz programów funkcjonalno użytkowych. W przypadku
powtarzania postępowań przetargowych konieczne będzie przesunięcie części planowanych
do realizacji wydatków z roku 2017 na rok 2018.
1.c.16 – „Zimowe utrzymanie dróg”




Okres realizacji zadania: 2010 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 103 977 604,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
9 000 000,00 zł
9 000 000,00 zł
9 000 000,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
5 365 807,22 zł
5 365 807,22 zł
5 365 807,22 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Sieć dróg wojewódzkich jest podzielona na pięć standardów zimowego utrzymania dróg.
Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem
i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy
zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg. Na zimowe utrzymanie
dróg w pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano – 5.365.807,22 zł. Kwota ta obejmuje
wydatki dotyczące zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg: piasek do przemieszania
z solą, sól. Wydatki na zakupy wyniosły łącznie 1.313.425,60 zł (paragraf 4210 zakup
materiałów i wyposażenia). Ponadto wydatkowano środki w wysokości 4.052.381,62 zł
(paragraf 4300 zakup usług pozostałych), na usługi związane z wynajmem sprzętu do
zwalczania śliskości i odśnieżania tj. pługi wirnikowe, pługo – piaskarki, ładowarki, koparko –
ładowarki, pełnieniem dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg oraz na pozostałe wydatki
związane z zimowym utrzymaniem dróg i obiektów mostowych. W Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego jest zapisane zadanie pn. „zimowe utrzymanie
dróg wojewódzkich” z kwotą planu na rok 2016 w wysokości 9.000.000,00 zł. Zadanie wpisane
jest do WPF z okresem realizacji na lata 2010 – 2020 z kwotą całkowitą 103.977.604,00 zł. Na
realizację zadania do końca I półrocza roku 2017 w ramach środków WPF w latach 2010 –
2017 (I półrocze 20170) wydatkowano łącznie kwotę 72.863.153,22 zł.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Na chwilę obecną tj. na zakończenie I półrocza roku 2017 PZDW w Rzeszowie nie stwierdza,
żadnych zagrożeń wykonania planu przewidzianego na rok 2017
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1.c.17 – „Remonty cząstkowe nawierzchni”




Okres realizacji zadania: 2013 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 28 105 498,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
3 000 000,00 zł
3 000 000,00 zł
3 000 000,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
2 065 741,57 zł
2 065 741,57 zł
2 065 741,57 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki w I półroczu roku 2017 wykonywano
remonty remonterem i masą na powierzchni 28,306 tys. m2, wykonano powierzchniowe
utrwalenie na powierzchni 170 m2, wykonano krótkie nakładki na powierzchni 3,703 tys.m2,
likwidowano przełomy, frezowano nawierzchnie na powierzchni 4,466 tys.m2, wykonano
profilowanie masą 1.474 ton, - na łączną wartość – 2.065.741,57 zł, (paragraf 4270 zakup
usług remontowych). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego jest
zapisane zadanie pn. „remonty cząstkowe nawierzchni” z kwotą planu na rok 2017
w wysokości 3.000.000,00 zł. Zadanie wpisane jest do WPF z okresem realizacji na lata 2013
– 2020 z kwotą całkowitą 28.105.498,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano
w I półroczu roku 2017 kwotę 2.065.741,57 zł. Łącznie na realizację zadania ze środków WPF
w latach 2013 – 2017 (I półrocze 2017) wydatkowano kwotę 17.586.275,57 zł.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na ww. zadaniu nie przewiduje
problemów ze zrealizowaniem zaplanowanych wydatków.
1.c.18 – „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg
wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”.




Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 5 700 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2017
900 000,00 zł
900 000,00 zł
900 000,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
599 715,53 zł
599 715,53 zł
599 715,53 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Na czyszczenie nawierzchni ulic (gdzie czyszczono nawierzchnie na powierzchni
1.215.993 m2, kwotę –599.715,53 zł, (paragraf 4300 zakup usług pozostałych), W Wieloletniej
Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego jest zapisane zadanie pn. „czyszczenie
nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie
województwa podkarpackiego” z kwotą planu na rok 2017 w wysokości 900.000,00 zł. Zadanie
wpisane jest do WPF z okresem realizacji na lata 2015 – 2020 z kwotą całkowitą
5.700.000,00 zł. W ramach realizacji zadania od roku 2015 do końca I pierwszego półrocza
2017 roku wydatkowano kwotę 2.326.884,70 zł.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Na chwilę obecną tj. na zakończenie I półrocza roku 2017 PZDW w Rzeszowie nie stwierdza,
żadnych zagrożeń wykonania planu przewidzianego na rok 2017.
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1.c.19 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”
 Okres realizacji zadania: 2013 – 2017
 Łączne nakłady finansowe: 449 393,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
117 490,00 zł
117 490,00 zł
117 490,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

22 518,84 zł
22 518,84 zł
22 518,84 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:.
Wykonanie zadania za I półrocze 2017 roku – 19%.
Na wykonanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto umowę
z Refunda Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 117 489,60 zł
Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę
zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę
zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
1.c.20 – „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej,
realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 4 200 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
1 137 773,00 zł
0,00 zł
1 137 773,00 zł
1 137 773,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Pomoc finansowa na budowę łączników dla:
1. Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
a)
"Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła
Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19"- w kwocie 330 000,00 zł
b)
"Rozbudowa łącznika autostrady A4 - drogi powiatowej na odcinku od granic miasta
Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ" - etap I w kwocie 330 000,00 zł
2. Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
"Rozbudowa łącznika Autostrady A4 ( węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" - etap I
w kwocie 477 773,00 zł.
Województwo Podkarpackie z powiatem rzeszowskim, ropczycko-sędziszowskim i dębickim
podpisało stosowne porozumienia ws. udzielenia pomocy finansowej na budowę łączników do
węzła autostradowego A-4.
Zadania zostały zakwalifikowane na dofinasowanie w ramach RPO WP 2014 – 2020 Oś
priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna,– projekty z zakresu dróg lokalnych. Pomoc
finansowa zostanie przekazana Powiatom na podstawie wniosku o przekazanie ww. pomocy
finansowej.
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 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRID co za tym idzie nie
podpisanie umowy na dofinasowanie w ramach RPO WP, Działania 5.1 Infrastruktura drogowa
mogą spowodować, ze Powiaty nie złożą wniosku o przekazanie pomocy finansowej.

1.c.22 – „Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat”.





Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 1 000 395,00 zł

Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego


Plan 2017
290 115,00 zł
0,00 zł
290 115,00 zł
290 115,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Do dnia 30.06.2017 r. nie wydatkowano środków. Muzeum Podkarpackie w Krośnie posiada
opracowaną z własnych środków kompletną dokumentację projektową. W I półroczu 2017 roku
przygotowano i przeprowadzono procedury przetargowe na pełnienie funkcji Inspektorów
nadzoru inwestorskiego oraz na realizację robót budowlanych, zakończone podpisaniem
stosownych umów. Przekazano również protokolarnie plac budowy Wykonawcy robót.
Realizacja zaplanowanych prac nastąpi w II półroczu 2017 roku


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Nie powinno być zagrożenia w realizacji zaplanowanych na 2017 rok robót i wykorzystaniu
środków z budżetu województwa.
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1.c.23 – „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej
poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni
ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku
w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”




Okres realizacji zadania: 2015 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 5 242 442,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2017
1 297 620,00 zł
1 297 620,00 zł
1 297 620,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Muzeum – Zamek w Łańcucie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową dla
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, posiada również wymagane uzgodnienia
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz prawomocne pozwolenia na budowę. Prace
te zostały zrealizowane w latach 2015 – 2016. Projekt ten uzyskał dofinansowanie z budżetu
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko –
VIII Oś Priorytetowa , działanie 8.1. W dniu 05.05.2017 r. Muzeum-Zamek w Łańcucie
podpisało z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucją Pośredniczącą
umowę na dofinansowanie w/w projektu. W II kwartale 2017 r. rozpoczęły się intensywne
działania zmierzające do wyłonienia wykonawców przedsięwzięcia. Ze względu na bardzo
duży finansowo i różnorodny rzeczowo projekt, a równocześnie bardzo krótki okres realizacji
przedsięwzięcia (do końca 2019 roku) - Muzeum-Zamek w Łańcucie podzieliło realizację
całego projektu na 8 mniejszych zadań. Są to następujące zadania:
1. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
2. prace remontowo-konserwatorskie elewacji budynku Zamku
3. prace remontowo-konserwatorskie w budynku Zamku łącznie z dziedzińcami
4. prace remontowo-konserwatorskie alejek
5. prace remontowo-konserwatorskie fortyfikacji
6. prace konserwatorskie rzeźb i budowli parkowych
7. prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia
8. monitoring i wi-fi
Podział przedsięwzięcia na w/w zadania pozwoli na prowadzenie wielu zadań równolegle i tym
samym szybszą i sprawniejszą realizację projektu. Ze względu na upływający czas –
w pierwszej kolejności przeprowadzony został równolegle przetarg na : - Inżyniera Kontraktu
oraz przetarg na wyłonienie Wykonawcy zadania ,,Uporządkowanie Gospodarki WodnoŚciekowej”.
1. Przetarg na pełnienie funkcji .INŻYNIER KONTRAKTU:
Procedura przetargowa – przetarg nieograniczony - art. 39 ustawy PZP - ogłoszony w dniu
24.05.2017 r. W wymaganym terminie wpłynęły 3 oferty:
1. SAFECE 15-27 rue du Port, Parc de I”IIe 92022
2. ZDI Sp. Z o.o. ul. Jana Kiepury 6 Zamość
3. SWECO Consulting Sp. z o.o. u. Ziębicka 45 Poznań
W dniu 21.06.2017 r. nastąpiło ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej i już w dniu
07.07.2017 r. zawarto umowę z firmą Sweco Consulting Sp. z o.o. w Poznaniu.
2. Przetarg na realizację zadania: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ:
Po opracowaniu dokumentacji przetargowej w dniu 26.06.2017 r. ogłoszony został przetarg
nieograniczony na wyłonienie wykonawcy tego zadania. W dniu 11.07.2017 r. nastąpiło
otwarcie ofert - niestety wpłynęła tylko jedna oferta , przekraczająca ponad dwukrotnie kwotę,
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jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na to zadanie. W związku z tym przetarg został
unieważniony i niezwłocznie ogłoszono kolejny przetarg na to zadanie.
Muzeum – Zamek w Łańcucie równocześnie równolegle opracowuje dokumenty przetargowe
na następne zadania wchodzące w skład przedsięwzięcia.
Uwaga: przedmiotowe przedsięwzięcie jako priorytetowe zostało wpisane do kontraktu
Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Ze względu na problemy w skutecznym wyłonieniu wykonawców robót w toku
przeprowadzanych postępowań przetargowych
na roboty budowlane i prace
konserwatorskie, istnieje zagrożenie niewykorzystania w pełnym zakresie zaplanowanych
nakładów na 2017 r.
1.c.24 – „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum
Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego regionu”



Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 2 182 657,00 zł


Plan 2017
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Z początkiem m-ca maja 2017 r. Muzeum Podkarpackie w Krośnie złożyło w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, wniosek aplikacyjny o dofinansowanie
zadania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ze względu na trwającą kilka
miesięcy ocenę złożonych wniosków i prawdopodobne rozstrzygnięcie naboru dopiero
w IV kwartale 2017 roku, wymienione wyżej zadanie nie będzie w bieżącym roku realizowane,
a planowane wcześniej nakłady finansowe z budżetu województwa na 2017 rok zostały
przesunięte na 2018 rok. Przedmiotowe zadanie jako priorytetowe dla województwa, zostało
również wpisane do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego.

Brak

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

1.c.25 – „Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem
na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku
w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 2 100 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2017
500 000,00 zł
500 000,00 zł
500 000,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

400 000,00 zł
400 000,00 zł
400 000,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
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Środki finansowe w wysokości 400 000 zł (cztery transze, każda 100 000 zł przekazana na
rachunek bankowy Powiatu Sanockiego terminowo zgodnie z zapisami umowy
nr DO-III.503.3.5.2017). Otrzymane w ramach pomocy finansowej środki finansowe w formie
dotacji celowej z budżetu Województwa Podkarpackiego, zostały wydatkowane przez Muzeum
Historyczne w Sanoku do 30 czerwca 2017 r. w wysokości 300 000 zł na:
- badania lekarskie i szkolenia

822,50 zł

- gaz

13 115,27 zł

- energia elektryczna

11 552,86 zł

- woda i odprowadzenie ścieków, abonament

1 557,50 zł

- materiały biurowe, tonery, tusze

485,65 zł

- materiały do napraw

2 654,89 zł

- pozostałe materiały - zużycie

858,06 zł

- środki czystości

1 632,15 zł

- ochrona p.poz, przeglądy techniczne kotłów

2 395,22 zł

- monitoring Karabela
- pozostałe usługi:

220,00 zł
2 420,00 zł

usługa serwisowa przegląd kas fiskalnych, wykonanie tablic informacyjnych, usługa
serwisowa naprawa kserokopiarki, naprawa sieci komputerowej, naprawa i programowanie
kasy fiskalnej, usługa podnośnik.

- konserwacja windy

1 182,18 zł

- konserwacja systemu SSWiN

2 659,00 zł

- telefon i Internet

506,53 zł

- serwis centrali wentylacyjnej

2 510,00 zł

- prowizje bankowe i opłata za terminal

839,48 zł

- konserwacja klimatyzacji

1 080,00 zł

- ubezpieczenie majątku

8 939,86 zł

- nadzór na systemem komputerowym

1 883,40 zł

- wynagrodzenia osobowe

204 790,86 zł

- składki ZUS ubezpieczenie społeczne i FP
Razem:

37 894,59 zł
300 000,00 zł


Brak

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

1.c.26 – „Pogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" stypendia.”




Okres realizacji zadania: 2008 – 2025
Łączne nakłady finansowe: 3 046 680,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
200 000,00 zł
200 000,00 zł
200 000,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
112 800,00 zł
112 800,00 zł
112 800,00 zł
0,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” jest realizowany
od 2008 roku. W ramach programu, podczas wszystkich jego edycji, udzielonych zostało
408 stypendiów na kwotę 1 173 480 zł. Nabór wniosków odbywa się co roku w terminie do 30
lipca (do 21 sierpnia w roku 2017) i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów,
rodziców i nauczycieli. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona
młodzież ma możliwość poszerzania swoich zdolności oraz inwestowania we własny rozwój.
W roku 2017 w WPF zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na realizację w/w programu, do końca
I półrocza wydano 112 800,00 zł na wypłatę 62 stypendiów za osiągnięcia w jednej dziedzinie
sztuki oraz za osiągnięcia naukowe. Pozostała kwota zostanie wypłacona na stypendia
za okres od września do grudnia br.

Brak

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

1.c.27 – „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów
topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego”




Okres realizacji zadania: 2012 – 2017
Łączne nakłady finansowe: 2 500 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
1 058 922,00 zł
1 058 922,00 zł
1 058 922,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
76 098,00 zł
76 098,00 zł
76 098,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
W pierwszym półroczu 2017 roku poniesiono wydatki na w/w zadanie w kwocie:
163.098,- zł w tym:
- 76.098,- zł - ze środków Budżetu Województwa
- 87.000,- zł - z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione na realizację 2 etapów umowy 15/2016 z dnia
21.11.2016 r. na „Opracowanie mapy topograficznej w skali 1: 10 000 na podstawie Bazy
Danych Obiektów Topograficznych (BDOT 10k) dla wybranego obszaru województwa
podkarpackiego część V” polegających na weryfikacji i uzupełnieniu bazy BDOT10k
na podstawie materiałów źródłowych, wykonaniu zgeneralizowanego Numerycznego Modelu
Terenu, wygenerowaniu i zredagowaniu warstwic i pozostałych obiektów rzeźby terenu oraz
uzgodnieniu położenia obiektów BDOT10k będących w relacji przestrzennej z obiektami
rzeźby terenu.
Pozostałe 4 etapy w/w umowy będą zrealizowane w II półroczu 2017 roku ze środków budżetu
województwa na kwotę 244.647,-zł.
Efektem rzeczowym poniesionych wydatków w pierwszym półroczu br. na realizację zadania
jest częściowe opracowanie 100 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000.
Od początku realizacji zadania do końca pierwszego półrocza br. zrealizowano zakres zadania
o wartości 1.517.105,- zł co stanowi 60,7% planowanych łącznych nakładów finansowych
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Z planowanych nakładów finansowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na 2017 r. - 1.058.922,- zł na w/w przedsięwzięcie zostaną zrealizowane wydatki w 2017 roku
w kwocie 320.745,- zł.
Niewykonane wydatki w kwocie 738 177,- zł stanowią oszczędności. W sierpniu Sejmik
Województwa Podkarpackiego zmniejszył plan wydatków o 738 177,- zł.
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1.c.28 – „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa
podkarpackiego”




Okres realizacji zadania: 2002 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 20 739 818,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Państwa
Inne

Plan 2017
1 603 852,00 zł
0,00 zł
1 603 852,00 zł
1 583 852,00 zł
20 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
17 558,52 zł
0,00 zł
17 558,52 zł
17 558,52 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2017 r.: 17.558,52 zł, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:
 § 6050 – 17.408,52 zł - ze środków budżetu państwa na: opracowanie projektu
budowlanego i wykonawczego (6.150,00 zł), wykupy gruntów pod inwestycje i wypłatę
odszkodowań (11.258,52 zł).
w dziale 710, rozdziale 71095:
 § 6050 – 150,00 zł - ze środków budżetu państwa na zakup wypisu i wyrysu z rejestru
ewidencji gruntu.
Zrealizowane wydatki w okresie I półrocza b.r. stanowią 1,09 % ogółem zaplanowanych
środków finansowych na realizację projektu w 2017 roku. Pozostałe środki finansowe zostaną
wykorzystane w II półroczu b.r.
W I półroczu 2017 r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji
projektowych (projektów budowlanych i wykonawczych), opracowano także opisy przedmiotu
zamówienia dla nowych projektów, dla których wszczęcie postępowań przetargowych
zaplanowano na II półrocze b.r. Trwały także prace związane z uzyskiwaniem niezbędnych
decyzji administracyjnych, wykupami gruntów pod inwestycje oraz wypłatą odszkodowań.
Należy stwierdzić, że realizacja inwestycji ujętych w ramach przedmiotowego zadania
przebiegała w sposób prawidłowy. Na kilku projektach pojawiły się jedynie niewielkie
opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, co podyktowane jest przede wszystkim
przeciągającymi się procedurami administracyjnymi. W związku z tym do umów
z wykonawcami prac projektowych zostały zawarte stosowne aneksy. Wykonana została
aktualizacja mapy do celów projektowych wraz z aktualizacją inwentaryzacji przyrodniczej,
zawarto umowę na przygotowanie wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla zadania będącego w fazie przygotowawczej, zawarto umowę na
przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z wykonaniem opracowania
przyrodniczego. Opracowano także 2 operaty szacunkowe wyceny nieruchomości
gruntowych.
Planowanymi efektami rzeczowymi będą: uzyskane pozwolenia na realizację przedsięwzięć,
opracowane projekty budowlano – wykonawcze, umożliwiające rozpoczęcie robót budowlano
– wykonawczych, dla nowych zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji, zawarte
umowy na opracowanie nowych dokumentacji projektowych. Wykupione zostaną także grunty
pod inwestycje oraz wypłacone odszkodowania.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W okresie I półrocza b.r. realizacja projektu przebiegała prawidłowo, brak zagrożeń dla jego
dalszej realizacji.
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1.c.29 – „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez
kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap Iodcinkowa przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta
rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów,
Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”




Okres realizacji zadania: 2008 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 37 439 326,00 zł
Plan 2017

Nakłady finansowe

100 000,00 zł
0,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Państwa

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
W celu zapewnienia pełnej zgodności przedmiotowego projektu z przepisami krajowymi
i unijnymi (a w efekcie umożliwienie realizacji robót w przyszłości) konieczne było uzyskanie
nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W I kwartale 2016 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedmiotowego zadania wydał decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach. Określone w niej warunki realizacji przedsięwzięcia
stały się podstawą do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla omawianego zadania,
jak również do uzyskania kolejnych, niezbędnych do jego realizacji decyzji, tj. pozwolenia
wodnoprawnego, pozwolenia na realizację inwestycji oraz pozwolenia na budowę. W 2016 r.
zawarto umowę na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla przedmiotowego
projektu spełniających wymogi decyzji środowiskowej. W ramach zawartej umowy wykonane
zostały prace geodezyjno-pomiarowe. W styczniu 2017 r. złożony został wniosek o wydanie
decyzji lokalizacyjnej, wszczęte zostało postępowanie, które w II dekadzie maja b. r. zostało
umorzone. Po czym w dniu 23.05.2017 r. ponownie złożony został wniosek o wydanie decyzji
lokalizacyjnej. Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 26.06.2017r. wystąpił o zaopiniowanie
projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Planowany
termin uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na realizację inwestycji to grudzień
2017 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W I półroczu b.r. realizacja zadania przebiegała w sposób prawidłowy, w chwili obecnej nie ma
zagrożenia dla dalszej realizacji zadania.
1.c.30 – „Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na
odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego
i świętokrzyskiego)”




Okres realizacji zadania: 2011 – 2017
Łączne nakłady finansowe: 43 780 364,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Państwa


Plan 2017
41 926 981,00 zł
0,00 zł
41 926 981,00 zł
41 926 981,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
6 320 778,59 zł
0,00 zł
6 320 778,59 zł
6 320 778,59 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
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Kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2017 r.: 6.320.778,59 zł, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:
 § 6050 – 42.213,04 zł - ze środków budżetu państwa na: wypłatę odszkodowań
za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa (21.247,54 zł),
wykonanie operatu szacunkowego wyceny składników roślinnych (184,50 zł), usługę
sprawowania kontroli nad zespołem nadzoru przyrodniczego Wykonawcy robót, który
realizuje roboty budowlane (15.000,00 zł), wykonanie nieinwazyjnego badania
głębokości wykonywanej przesłony przeciwfiltracyjnej (5.781,00 zł);
w dziale 010, rozdziale 01078:
 § 6053 – 6.278.565,55 zł – ze środków budżetu państwa - Banku Światowego
(pożyczka MBOiR) na sfinansowanie robót budowlanych.
Zrealizowane wydatki w okresie I półrocza b.r. stanowią 15,08 % ogółem zaplanowanych
środków finansowych na realizację projektu w 2017 roku.
Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne
decyzje administracyjne. W dniu 29.12.2016 r. zawarto kontrakt, natomiast w styczniu b.r.
rozpoczęły się roboty budowlane obejmujące rozbudowę prawego wału rzeki Wisły na odcinku
od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego
i świętokrzyskiego) na łącznej długości 9,869 km. Wykonawca robót:
Konsorcjum w składzie:
Lider:
1) Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji Sp.j. Mieczysław Siemaszek i Antoni
Gancarz, ul. Portowa 14, 27-600 Sandomierz;
Partner:
2) DABI SM Budny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Włościańska 32, 43518 Ligota;
3) Zakład Zadrzewień Zieleni i Rekultywacji Sp. z o.o., ul. Fabryczna 8, 39-400 Tarnobrzeg.
W okresie I półrocza b.r. częściowo zrealizowano: roboty przygotowawcze, roboty ziemne oraz
uszczelnienie podłoża i korpusu wału, roboty w obrębie wylotu z oczyszczalni ścieków w km
9+589 oraz
w km 12+866, roboty przy wylocie z kanału deszczowego w km 13+840, roboty rozbiórkowe.
Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2017 r. wynosi 40,89 %.
Zgodnie z zawartym kontraktem wynagrodzenie dla wykonawcy ustalane jest w oparciu
o rzeczywiście wykonane i odebrane ilości robót udokumentowanych i potwierdzonych przez
Inżyniera w książce obmiarów oraz kosztorysie powykonawczym. Stosowany sposób
rozliczenia oraz zapisy kontraktu nakładają na Wykonawcę obowiązek przedstawiania
Zamawiającemu (PZMiUW w Rzeszowie) w odstępach dwumiesięcznych aktualizacji
harmonogramu realizacji inwestycji, o ile okaże się to konieczne w świetle faktycznego
postępu prac. W miesiącu marcu b.r. do kontraktu na roboty budowlane zawarto Aneks nr 1,
ponieważ po wykonaniu obmiarów zakres rzeczowy robót zrealizowanych w miesiącach
styczeń i luty b.r. różnił się od kwot założonych w pierwotnym harmonogramie. W miesiącu
maju b.r. Wykonawca robót zwrócił się z wnioskiem dotyczącym konieczności zmiany
zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego podłoża wału w strefie wylotu z oczyszczalni ścieków
w km 9+589. Wnioskowana zmiana obejmowała wykonanie uszczelnienia w postaci iniekcji
manszetowej na długości 5 m, zamiennie za zaprojektowane rozwiązanie w postaci ścianki
szczelnej stalowej G-62. Konieczność wprowadzenia robót zamiennych wynikała z faktu,
iż proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie zamienne wyeliminuje konieczność
wykonania rozbiórki konstrukcji doku żelbetowego oraz zapewni ciągłość przepływu ścieków
oczyszczonych z oczyszczalni przez koronę zrzutową, która z uwagi na istniejący system
kanalizacji ogólnospławnej, generuje bardzo duże przepływy w przypadku opadów deszczu.
Ponadto, w uzasadnieniu Wykonawca podał, że istniejące koryto jest budowlą żelbetową,
monolityczną, natomiast całkowita rozbiórka oraz odbudowa koryta na długości 3 m w celu
zabicia ścianki szczelnej wpłynie znacząco na osłabienie konstrukcji całego doku m.in.
z powodu przerwania ciągłości zbrojenia konstrukcji monolitycznej. Po przedstawieniu
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stosownych wyjaśnień PZMiUW w Rzeszowie stwierdził, iż zasadnym jest wprowadzenie
rozwiązania zamiennego w zakresie zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego podłoża wału pod
konstrukcją kanału wylotowego z oczyszczalni ścieków w km 9+589. Ponadto na prośbę
Wykonawcy robót wprowadzono zmiany w harmonogramie realizacji oraz płatności,
co spowodowane było wystąpieniem w okresie kwiecień i maj b.r. niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych i pogodowych. Po uzyskaniu zgody Biura Koordynacji Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły z Wrocławia w dniu 28.06.2017 r. do umowy na
roboty budowlane zawarty został aneks, zgodnie z którym zmniejszeniu uległo wstępne
wynagrodzenie Wykonawcy brutto z kwoty 31.483.559,56 zł na kwotę 31.461.027,62 zł
(tj. o kwotę 22.531,94 zł). Zakres rzeczowy zadania pozostaje bez zmian, natomiast Aneksem
nr 2 urealniono także Szczegółowy Harmonogram realizacji i płatności stanowiący załącznik
do umowy na roboty budowlane.
W celu potwierdzenia prawidłowości stosowanej metody wykonania przesłony
przeciwfiltracyjnej wykonane zostało badanie głębokości wykonywanej przesłony
przeciwfiltracyjnej
Zgodnie z zawartym kontraktem na roboty budowlane oraz Aneksem Nr 2 z dnia 28.06.2017
r. wstępne wynagrodzenie Wykonawcy aktualnie wynosi 31.461.027,62 zł, zaś środki
finansowe zabezpieczone na ich realizację w planie 2017 r. – 41.851.981,- zł. Jak wspomniano
już powyżej wynagrodzenie dla wykonawcy ustalane jest w oparciu o rzeczywiście wykonane
i odebrane ilości robót udokumentowanych i potwierdzonych przez Inżyniera w książce
obmiarów oraz kosztorysie powykonawczym. Dlatego też ostateczne wynagrodzenie może
wzrosnąć bądź też ulec zmniejszeniu, wobec czego PZMiUW w Rzeszowie nie dokonał
urealnienia wartości robót do kwoty kontraktowej. Według stanu na 30 czerwca b.r.
oszczędności poprzetargowe wynoszą 10.390.953,38 zł, jednak kwota ta nie jest ostateczna
i w fazie końcowego rozliczenia może ulec urealnieniu.
Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów: nr MF/WM4.4143.3.17.MF.107 z dnia 30.01.2017 r.,
która w dniu 17.03.2017 r. otrzymała numer MF/WM4.4143.3.22.MF.107 na realizację robót
uruchomiono kwotę 3.407.378,- zł (dział 010, rozdział 01078, § 6053), która w całości została
już wykorzystana. Druga transza środków finansowych w kwocie 10.316.599,- zł pochodzi
z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/WM4.4143.3.34.2017.MF.1228 z dnia
19.05.2017 r.
W dniu 14 marca b.r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Województwem Podkarpackim
została zawarta umowa Nr ŚR/311/4/2017 o udzielenie dotacji celowej na realizację zadania
Wisła – etap 1, którą dwukrotnie aneksowano w dniu 26 kwietnia oraz 24 czerwca b.r.
Na podstawie tej umowy wypłacane są środki pożyczki MBOiR na realizację robót
budowlanych.
W I półroczu b.r. kontynuowano także wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję
na rzecz Skarbu Państwa, które w latach poprzednich wpłacone zostały na konto depozytowe
Ministerstwa Finansów, w głównej mierze z powodu nieuregulowanych stanów prawnych.
Dodatkowo został opracowany operat szacunkowy wyceny składników roślinnych. Zgodnie
z umową zawartą w grudniu 2016 r. sprawowany był także nadzór nad wdrażaniem Planu
Zarządzania Środowiskiem przez Wykonawcę robót, który realizuje roboty budowlane.
Z chwilą wyłonienia Konsultanta Wsparcia Technicznego nadzór ten przejmie wybrana firma
konsultingowa.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Oprócz niewielkich opóźnień w realizowanych robotach spowodowanych niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi i pogodowymi realizacja projektu przebiega w sposób
prawidłowy, brak zagrożeń dla jego dalszej realizacji. Jak wspomniano powyżej w II półroczu
b.r. nastąpi urealnienie wartości robót do kwoty ostatecznego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy robót, dlatego też Jednostka wystąpi wówczas z wnioskiem o dokonanie zmian w
planie wydatków majątkowych 2017 r.
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1.c.31 – „Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna
oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”




Okres realizacji zadania: 2016 – 2023
Łączne nakłady finansowe: 34 653 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Państwa

Plan 2017
4 160 000,00 zł
0,00 zł
4 160 000,00 zł
4 160 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 września 2015r. w sprawie współpracy
w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły usługi
konsultingowe realizowane będą na rzecz trzech jednostek realizujących tj. Świętokrzyskiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Małopolskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie. Jednostką prowadzącą całokształt spraw związanych z procedurą przetargową
mającą na celu wyłonienie Konsultanta Wsparcia Technicznego jest Świętokrzyski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w Kielcach. Celem usług konsultingowych będzie
wsparcie PZMiUW w Rzeszowie w skutecznym i terminowym wdrażaniu, monitorowaniu
i nadzorowaniu Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły zgodnie
z prawem i międzynarodowymi standardami. Nadzór ten jest obligatoryjny i niezbędny dla
wszystkich Beneficjentów. Każde z ww. Wojewódzkich Zarządów Melioracji podpisze odrębny
kontrakt z wyłonionym Konsultantem Wsparcia Technicznego, co pozwoli na indywidualną
kontrolę i zarządzanie każdym z zespołów konsultingowych. W okresie I półrocza b.r. PZMiUW
w Rzeszowie kontynuował wspólnie z ŚZMiUW oraz MZMiUW prace zmierzające
do zakończenia wszczętej jeszcze w 2015 r. procedury przetargowej. Komisja przetargowa
zakończyła proces oceny technicznej i finansowej złożonych ofert. Dokonano wyboru firmy,
która uzyskała największą łączną liczbę punktów z oceny ofert technicznych i finansowych.
W czerwcu b.r. trwały negocjacje z tą firmą w obszarze planowanych usług konsultingowych
na rzecz PZMiUW. W dniu 30 czerwca b.r. do Biura Koordynacji Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły został wysłany raport końcowy z negocjacji, celem
przekazania go do Banku Światowego i uzyskania klauzuli No objection. W dniu 20.07.2017 r.
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zawarł Kontrakt 5.2. na
usługi konsultingowe z Konsultantem Wsparcia Technicznego tj. firmą AECOM POLSKA
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości 15 696 903 zł. W ramach w/w umowy w latach
2017 – 2023 Konsultant zapewni m.in. nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi,
działaniami środowiskowym i działaniami minimalizującymi oddziaływanie społeczne,
projektowanie, weryfikację dokumentacji projektowej, uzyskiwanie decyzji administracyjnych.
Głównym celem usług konsultingowych będzie również wsparcie PZMiUW w projektowaniu
oraz
nadzorowaniu
realizacji
wszystkich
prac
objętych
Projektem
ochrony
przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W chwili obecnej brak zagrożeń dla dalszej realizacji zadania. Należy jednak stwierdzić, że
zaplanowane wydatki na 2017 r. oszacowano na podstawie wartości szacunkowej usług
konsultingowych, dlatego też po zawarciu kontraktu z Konsultantem Wsparcia Technicznego
nie jest wykluczone, że zaplanowane wydatki ulegną urealnieniu.
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1.c.32 – „Wisła Etap 2 - Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 13,959 km, prawego
wału rzeki San na dł. 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na dł. 0,112 km, na terenie
gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem, woj. podkarpackie)”




Okres realizacji zadania: 2012 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 71 996 196,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Państwa


Plan 2017
2 189 415,00 zł
0,00 zł
2 189 415,00 zł
2 189 415,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
9 187,66 zł
0,00 zł
9 187,66 zł
9 187,66 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową, wydana została także decyzja
o środowiskowych
uwarunkowaniach
przedsięwzięcia
oraz
decyzja
pozwolenie
wodnoprawne. W marcu b.r. zawarto umowy na opracowanie Planu Zarządzania
Środowiskiem (PZŚ) oraz Planu pozyskania nieruchomości (PZN). W myśl wymogów
i obowiązujących procedur Banku Światowego PZŚ stanowi konieczną i integralną część
dokumentacji przetargowej. Zgodnie z politykami i procedurami Banku Światowego realizując
przedsięwzięcia inwestycyjne należy zapewnić system monitoringu nad realizacją zaleceń
i warunków nałożonych w decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska. Natomiast celem Planu pozyskania nieruchomości jest określenie ram oraz zasad
w celu zapobiegania istotnym negatywnym oddziaływaniom na społeczeństwo, wynikającym
z pozyskania nieruchomości w ramach realizowanego zadania, a tam gdzie uniknięcie takich
oddziaływań nie jest możliwe – ich minimalizacja i kompensacja.
W miesiącu kwietniu b.r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji dla
Sekcji II, natomiast dla Sekcji I i III wnioski złożone zostały w miesiącu maju b.r. Dla każdej
z Sekcji zostaną wydane odrębne pozwolenia na realizację inwestycji. Pierwotnie
przewidywano, że w miesiącu sierpniu br. wydane zostaną wszystkie pozwolenia na realizację
inwestycji, jednak w miesiącu sierpniu br. PZMiUW w Rzeszowie został wezwany przez
Wojewodę Podkarpackiego do złożenia stosownych wyjaśnień i uzupełnień. W zaistniałej
sytuacji przewidywany termin uzyskania tych decyzji to III i IV kwartał 2017 r. Wówczas
rozpoczną się także czynności związane z wykupem gruntów pod inwestycję i wypłatą
odszkodowań, które finansowane będą ze środków Banku Światowego. W ramach
zabezpieczonych środków finansowych w I półroczu b.r. zostały zakupione wypisy i wyrysy
niezbędne do złożenia wniosków o wydanie pozwoleń na realizację inwestycji. Dodatkowo za
zgodność z oryginałem notarialnie poświadczone zostały załączniki do złożonego wniosku o
wydanie pozwolenia na realizację inwestycji.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W okresie I półrocza b.r. realizacja projektu przebiegała prawidłowo, brak zagrożeń dla jego
dalszej realizacji.
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1.c.33
–
„Promocja
Województwa
Podkarpackiego
międzynarodowego przewoźnika lotniczego”




za

pośrednictwem

Okres realizacji zadania: 2015 – 2021
Łączne nakłady finansowe: 75 018 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
Inne
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
15 372 000,00 zł
15 372 000,00 zł
12 272 000,00 zł
3 100 000,00
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

3 125 000,00 zł
3 125 000,00 zł
3 125 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



1)

2)






Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
W I półroczu 2017 r. na realizację zadania wydatkowano 3.125.000,00 zł (stan na dzień
30.06.2017). Kwota stanowi równowartość należności za 5 miesięcy usług promocyjnych
zrealizowanych przez międzynarodowego przewoźnika lotniczego Ryanair Ltd. zgodnie
z umową nr PT-I.0632.119.2014. Faktura za miesiąc czerwiec 2017 r. na kwotę 625.000,00
zł wpłynęła 3.07.2017 r. i zostanie uregulowana w bieżącym miesiącu.
Realizacja usług promocyjnych w I półroczu 2017 r.:
zamieszczenie bannerów reklamowych Województwa Podkarpackiego przekierowujących
na stronę www.podkarpackie.travel/en na stronie internetowej przewoźnika,
Zamieszczenie reklam Województwa Podkarpackiego wewnątrz 5 samolotów i na zewnątrz
2 samolotów,
zamieszczenie reklamy Województwa Podkarpackiego w magazynie pokładowym
przewoźnika - ukazała się jedna reklama w wiosennej edycji magazynu.
zmieszczenie bannerów reklamowych w mailach wysyłanych przez przewoźnika
do klientów i partnerów biznesowych – rozesłano 4 maile,
Promocja połączeń lotniczych przewoźnika do i z Województwa podczas eventów
promocyjnych i akcji marketingowych – odbyło się 6 eventów.

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W 2016 r. zapadła decyzja o zabezpieczeniu środków finansowych na podjęcie działań
zmierzających do intensyfikacji promocji walorów i możliwości rozwojowych regionu poprzez
kolejną kampanię promocyjną za pośrednictwem przewoźnika lotniczego, realizowaną
wspólnie
z Portem Lotniczym Rzeszów Jasionka oraz Miastem Rzeszów. Na zadanie w 2017 r.
zaplanowano kwotę 7.872.000,00 zł (w tym 3.100.000,00 zł jako pomoc finansowa z budżetu
Miasta Rzeszowa), jednak do chwili obecnej nie dokonano szczegółowych ustaleń, co do jego
realizacji. W związku z powyższym istnieje ryzyko niezrealizowania niniejszego zadania
w zaplanowanej kwocie.
1.c.34 – „Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina”.




Okres realizacji zadania: 2017 – 2021
Łączne nakłady finansowe: 1 000 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
160 884,00 zł
160 884,00 zł
160 884,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

160 884,00 zł
160 884,00 zł
160 884,00 zł
0,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
1) Łączne nakłady finansowe które zostaną poniesione przez Województwo Podkarpackie
na realizację ww. zadania w latach 2017 – 2021 nie przekroczą kwoty 1.000.000 zł brutto,
tj. 200.000 zł brutto rocznie.
2) Zadanie realizowane na podstawie Umowy Partnerstwa zawartej pomiędzy
Województwem Podkarpackim a Fundacją Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą
w Warszawie dotyczącej określenia zasad wspólnej organizacji wydarzenia pn. Forum
„Europa – Ukraina” ”, które odbywać się będzie corocznie przez 2 lub 3 kolejne dni
w miesiącu styczniu w latach 2017 - 2021 w CWK G2A Arena w Jasionce (na podstawie
Uchwały Nr 184/3718/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
7 czerwca 2016 r.) oraz umów szczegółowych zawieranych każdorazowo co najmniej
3 miesięcy przed datą rozpoczęcia się Forum.
3) Województwo i Fundacja pokrywają we własnym zakresie wydatki związane z realizacją
postanowień zawartych w poszczególnych umowach.
4) Wydatki związane z organizacją Forum w 2017 r. 160.884,00 zł, w tym:
 usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego – kwota 67.650,00zł,
 usługi transportu uczestników Forum – 24.408,00 zł,
 usługi gastronomicznej podczas Forum – 29.000,00 zł,
 obsługi technicznej, niezbędnej infrastruktury oraz sprzętu technicznego podczas
Forum – 33.964,00 zł,
 występ artystyczny w postaci koncertu zespołu, w składzie: kwintet smyczkowy ARSO
Ensemble oraz akordeonista Paweł Paluch – 5.000,00 zł,
 zabezpieczenie medyczne – 1.862,00 zł.
W maju br. zostały wprowadzone zmiany na ww. zadaniu (Uchwała Nr XXXVII/656/17 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2017 r.), polegające na przesunięciu kwoty
39.116,00 zł (dział 750, rozdział 75075) z roku 2017 na rok 2018. Zmiany wynikały
z oszczędności wygenerowanych dzięki współpracy Gminy Miasta Rzeszowa, jako Partnera
przy organizacji Forum (kwota 60.000,- zł) oraz ujęciu kosztów eksploatacyjnych związanych
z organizacją Forum w realizowanym przez Dep. PG projekcie pn. "Promocja gospodarcza"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 (kwota 27.413,52 zł). Łączne wydatki związane z organizacją forum w 2017 r.
wyniosły zatem 248.297,52 zł. Przeniesione środki finansowe z pewnością umożliwią
prawidłową organizację tego wydarzenia w kolejnym roku w przypadku braku pozyskania
Partnera partycypującego w kosztach związanych z jego realizacją.
5) Osiągnięte efekty.
Blisko 900 uczestników z 25 państw świata (prawie połowa z zagranicy, w tym ponad 250 osób
z Ukrainy) uczestniczyło w organizowanym w Jasionce w dniach 27-28 stycznia br. X Forum
„Europa – Ukraina” (o niemal 500 osób więcej niż w poprzednim, które odbywało się w Łodzi).
W Forum wzięli udział m.in. przedstawiciele rządów, parlamentarzyści, unijni decydenci,
samorządowcy, biznesmeni i eksperci z Polski, Ukrainy oraz krajów Partnerstwa Wschodniego
i Unii Europejskiej. Zorganizowanych zostało ponad 40 wydarzeń – debat, wykładów oraz
prezentacji raportów i regionów. Podczas Forum odbyły się dwie sesje plenarne, prezentacje,
a także ponad 35 dyskusji panelowych ujętych w czterech ścieżkach programowych: biznes
i gospodarka, integracja europejska i reformy, polityka międzynarodowa oraz
społeczeństwo. Obrady Forum relacjonowało ponad 60 dziennikarzy z Polski, Ukrainy, Włoch,
Hiszpanii i Niemiec.
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym X Forum były pierwsze Targi Wschodnie pod hasłem
„Szanse, których nie można stracić”. Udział w nich wzięło prawie 70 wystawców z Polski,
Ukrainy, Mołdawii, Rumunii i Węgier (przedstawiające m.in. branże spożywczą, budowlaną,
motoryzacyjną, transportową, logistyczną, produkcyjną, farmaceutyczną, ubezpieczeniową
i rekreacyjną, finansową i nieruchomości) oraz polskie i ukraińskie regiony a także instytucje.
Targi były okazją nie tylko do prezentacji oferty firm i regionów, ale także początkiem
nawiązania współpracy między nimi.
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 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Plan zostanie wykonany zgodnie z założeniem. Zagrożeń w zakresie wykonania oraz
oszczędności nie przywiduje się.
1.c.35 – „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 20082020”.




Okres realizacji zadania: 2011 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 6 584 248,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2017
777 925,00 zł
777 925,00 zł
777 925,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
192 439,00 zł
192 439,00 zł
192 439,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Uchwałą Nr 275/5508/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
21 lutego 2017 r. ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2017 roku programu wojewódzkiego
pod nazwą „ Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020”, na łączną kwotę
750.000,00 zł. Pozostałą kwotę z planu w wysokości 27 925 zł przeznaczono na realizację
zadań zgłaszanych w trybie pozakonkursowym, z tego Uchwałą Nr 257/5167/17 z dnia
5 stycznia 2017r. przyznano i zrealizowano dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Iskierka” z Kolbuszowej Dolnej 3 000,00 zł. Uchwałą Nr 306/6196/17
z dnia 23 maja 2017 r. rozdysponowano środki w wysokości 750 000,00 zł , przyznając dotację
dla 28 organizacji pozarządowych. Na dzień 30 czerwca 2017 r. podpisano 10 umów,
przekazano środki w wysokości 192 439,00 zł. Kolejne umowy podpisywane są sukcesywnie
w zależności od terminu rozpoczęcia realizacji zadania.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak
1.c.36 – „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej”.
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2025
 Łączne nakłady finansowe: 8 260 700,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
646 100,00 zł
510 822,00 zł
510 822,00 zł
135 278,00 zł
135 278,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
9 004,00 zł
9 004,00 zł
9 004,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadania realizowane w ramach utrzymania projektu PSeAP
1) Administracja i utrzymanie infrastruktury fizycznej i oprogramowania zlokalizowanych
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Centrum Przetwarzania
Danych dla projektu PSeAP pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz
dostępności; Zmodyfikowano i wdrożono nową wersję Modelu utrzymania Centrum
Przetwarzania Danych (CPD) standaryzujący pracę Administratorów Centralnych
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2)
3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

we współpracy z JST i dostawcami oprogramowania dla CPD. Obecna zawartość to 53
dokumenty w których skład wchodzi: 17 Procedur, 22 Instrukcji i 14 Rejestrów.
W marcu 2017 roku zostało przeprowadzone postępowanie oraz dokonano zakupu
dysków do macierzy głównej Centrum Przetwarzania Danych dla systemu SeUI, w celu
zastąpienia dysków uszkodzonych;
Administracja i zarządzanie użytkownikami SEUI\CPI, tworzenie i nadzór nad opisami
oraz kartami e-usług PSeAP we współpracy z administratorami JST;
W kwietniu 2017 zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie na usługę
świadczenia wsparcia serwisowego dla urządzeń sieciowych i serwerowych
dostarczonych w ramach projektu PSeAP w zakresie Centrum Przetwarzania Danych.
Planowana data zakończenia . Planowane rozstrzygniecie do 31.08.2017. Umowa
zostanie podpisana na okres 4 lat.
Zgłaszanie wad w tym awarii w HELPDESK oraz kontakt z GW w zakresie
oprogramowania i infrastruktury;
Współpraca z GW w celu przygotowania wdrożenia nowej wersji oprogramowania
mającej możliwość integracji z platformą ePUAP2. Realizacja na podstawie
porozumienia z wykonawcą na wykonanie wersji SEUI v2. Planowane wdrożenie
do 30.09.2017.
Monitoring i utrzymanie wskaźników projektu PSeAP, współpraca z Partnerami
Projektu w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP;
Obsługa instytucji kontrolujących projekt PSeAP i realizacja zaleceń pokontrolnych.
W ramach zaleceń pokontrolnych dla kontroli projektu prowadzonej przez Instytucję
Zarządzającą w czerwcu 2017 r. zostały przeprowadzone warsztaty dla kierownictwa
i kadry informatycznej JST biorących udział w projekcie.
Pozostałe działania prowadzone w poprzednich latach nie wymienione powyżej:
1) W pierwszej połowie 2015 r. działania związane z prawidłowym rozliczeniem
podatku VAT

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
1) Problem z integracją SeUI i SEOD z e-PUAP2. Brak możliwości realizacji procesów
biznesowych dla PSeAP w zakresie e-Usług poziomu 3 i wyższych. Brak możliwości
używania
systemu
w
tym
zakresie
przez
beneficjentów.
Niwelacja ryzyka polega na realizacji porozumienia z ATOS/Sputnik (producent w/w
oprogramowania) dotyczącej wykonania i wdrożenia nowej wersji SeUI v2
rozwiązującej wskazany problem. Przewidywany czas zakończenia – październik
2) Nieprzewidywalna strategia Państwa w zakresie utrzymania ciągłości działania
e-PUAP-2 i wspierania procesów biznesowych z których korzysta SeUI. Strategia
Państwa może przewidywać zastąpienie tego rozwiązania innym rozwiązaniem.
Architektura projektu PSeAP oparta jest nierozerwalnie o rozwiązania centralne.
Wprowadzone zmiany centralne mogą wymuszać konieczne zmiany w SeUI, co może
wiązać
się
z
dużymi
kosztami
po
stronie
województwa.
Niwelacja ryzyka polega na monitorowaniu tego procesu i planowaniem
i wprowadzaniem adekwatnych działań po stronie województwa.
1.c.37 – „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM”.
 Okres realizacji zadania: 2014 – 2019
 Łączne nakłady finansowe: 442 584,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
82 340,00 zł
82 340,00 zł
82 340,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
16 993,96 zł
16 993,96 zł
16 993,96 zł
0,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Zadania realizowane w ramach utrzymania projektu PSIM:
1) Nadzór i współpraca z Administratorem RCIM, który świadczy usługi administracyjne
na rzecz RCIM oraz współpraca z Gwarantem w zakresie realizacji umowy
gwarancyjnej;
2) Prowadzenie działań mających na celu zapewnienie mediów dla RCIM (prąd, Internet);
3) Obsługa instytucji kontrolujących projekt PSIM i realizacja zaleceń pokontrolnych.
4) Monitoring i utrzymanie wskaźników projektu - współpraca Departamentu
Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki
Społecznej w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez
Partnerów Projektu. Zostały powołane zespoły robocze ds. wdrażania oraz
monitorowania Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) oraz
przygotowania i uruchomienia drugiego etapu kampanii informacyjnej projektu PSIM
dla pacjentów;
5) Monitoring i działania mające na celu zwiększania stopnia wykorzystania systemu
PSIM przez Podmioty Lecznicze zintegrowane z RCIM
6) Prowadzenie działań w tym współpraca z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki
Społecznej w zakresie rozwoju e-zdrowia w woj. podkarpackim., w tym uruchomienia
nowych projektów w obszarze e-Usług w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020.
7) Monitoring wskaźnika komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstałej w ramach
projektu PSIM;
8) Monitoring stanu ubezpieczenia sprzętu użyczonego Partnerom Projektu;
9) W pierwszej połowie 2017 roku zostało przeprowadzone postępowanie na zakup
urządzenia do kompensacji mocy biernej w RCIM. Postępowanie zakończone.
Zakończenie zakupu i instalacji urządzenia do 15 września 2017.
10) Współpraca z CSIOZ w zakresie strategii rozwoju e-zdrowia w Polsce, finalnych
rozwiązań systemów centralnych i integracji ich z platformą regionalną i systemami
jednostek medycznych. Współpraca odbywa się na płaszczyźnie recenzji materiałów,
warsztatów merytorycznych. W ramach współpracy w czerwcu 2017 uczestnictwo
w ogólnopolskiej konferencji dotyczącej e-zdrowia organizowanej przez CSIOZ
z prezentacją rozwiązań PSIM w roli prelegenta.
Pozostałe działania prowadzone w poprzednich latach nie wymienione powyżej:
1) Pierwszy etap Kampanii informacyjnej Projektu PSIM w 2016 r.;
2) 27.07.2015 podpisanie umowy na opracowanie projektu graficznego, skład, wydruk
oraz dostawę ulotek, plakatów, kalendarzy kieszonkowych oraz projektu banerów
informacyjnych na stronę WWW;
3) W okresie styczeń - wrzesień 2015, prowadzony był nadzór nad procesem integracji
20 szpitali powiatowych oraz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie
z RCIM;
4) W ramach zaleceń pokontrolnych zostało przeprowadzone oznakowania środków
trwałych zakupionych w ramach projektu PSIM i użyczonym dla Partnerów Projektu;
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
1) Brak strategii organów założycielskich dla jednostek medycznych w zakresie e-zdrowia
w woj. podkarpackim. Obserwowana jest kontestacja wdrożonych rozwiązań również
przez jednostki medyczne. Ma to rowież wpływ na wskaźniki utrzymania projektu.
Niwelacja polega na uruchomieniu przez UMWP prac Komitetu Monitorującego i grup
roboczych nadzorowanych przez DOZiPS i wspieranych przez DSI mających na celu
wzrost użytkowania e-Usług i rozwój e-zdrowia w woj. podkarpackim.
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1.c.38 – „Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie”.




Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
Łączne nakłady finansowe: 2 250 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
250 000,00 zł
250 000,00 zł
250 000,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
151 905,00
151 905,00
151 905,00
0,00



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadania związane z utrzymaniem projektu:
1) monitoring i utrzymanie wskaźników projektu SSPW;
2) współpraca z operatorem w zakresie poprawności działania sieci SSPW;
3) zgłaszanie wad w tym awarii infrastruktury teletechnicznej oraz sprzętu aktywnego
zainstalowanego w węzłach sieci SSPW;
4) promocja sieci SSPW poprzez organizację spotkań mających na celu zachęcenie do
budowy sieci przez Operatorów Sieci Dostępowych z wykorzystaniem sieci SSPW;
5) obsługa instytucji kontrolujących postępowania w ramach projektu SSPW;
6) bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej w związku z przebudową/rozbudową
innych liniowych inwestycji kolidujących z siecią SSPW.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W odniesieniu do planowanych wydatków, dotyczących bieżących zadań utrzymaniowych, nie
zidentyfikowano ryzyk wynikających z ich niewykonania.
1.c.39 – „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w
Województwie Podkarpackim”.




Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 1 347 126,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
241 232,00 zł
241 232,00 zł
241 232,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
117 241,95 zł
117 241,95 zł
117 241,95 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
WYDATKI:
DZIAŁ 500 – HANDEL
Rozdział 50005 Promocja eksportu
Wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanymi 3 pracowników Urzędu
Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie, którzy świadczą usługi informacyjne dla
przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.
Wynagrodzenia § 4010 wydatki: 89 391,01 zł (49,65 - % wykonania)
• Ubezpieczenie społeczne: § 4110 wydatki: 16 382,89 zł (44,28 - % wykonania)
• Fundusz Pracy: § 4120 wydatki: 1 714,69 zł (31,73 - % wykonania)
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne: § 4040 wydatki: 9 753,36 zł (68,21 - % wykonania
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Zadania związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów
i Eksporterów w województwie podkarpackim, w pierwszej połowie 2017 roku, obejmowały:
1. Świadczenie usług informacyjnych przez trzech pracowników, liczba udzielonych usług
wyniosła:
• pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – zrealizowano 72 usługi dla inwestorów
zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych eksperci prowadzili
bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych. Wśród projektów znalazły się m.in. firmy
z branży lotniczej, spożywczej, maszynowej oraz motoryzacyjnej. Ponadto, eksperci
udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych
w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref
ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w
wybranych sektorach gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 29 wizyt inwestorów
zagranicznych, podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz
hale produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych,
reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszających
przedsiębiorców z terenu województwa.
• pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) – 145.
W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednie usługi informacyjno-doradcze dla firm
z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych
eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco
przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach,
instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.
2. Udział/organizacja misji gospodarczych, targów oraz prelekcje na spotkaniach dla
przedsiębiorców:
• uczestnictwo w Targach Paris Air Show dniach 18-23 czerwca br. Celem udziału
eksperta COIE w 52 edycji targów Paris Air Show było przedstawienie firmom z branży
lotniczej województwa podkarpackiego jako atrakcyjnej lokalizacji dla potencjalnej
inwestycji oraz osiągnięcie jak największej wartości wskaźników pro-biz, w związku
z realizacją okresu trwałości projektu. Ekspert odbył 45 spotkań w tym m.in. z firmami BMT
Aerospace, United Performance Metals, ECA GROUP, NEXAM Cutting Tools, MOOG Inc.,
Gardner Aerospace, Aeromet. W ramach targów ekspert przeprowadził rozmowy
z australijską firmą CABLEX, która następnie wizytowała Rzeszów wraz
z przedstawicielem sekcji handlowej ambasady Australii w Polsce i po wizycie podjęła
decyzję o inwestycji w PPNT AEROPOLIS. Ekspert spotkał się także z Apulian Aerospace
Consortium, jest to konsorcjum 2 firm z regionu Apulia we Włoszech zajmujących się
produkcją komponentów lotniczych oraz obróbką maszynową. Firma wyraziła
zainteresowanie wizytą na Podkarpaciu, która miałaby się odbyć w IV kwartale br.
• uczestnictwo w Aerospace&Defence Meetings Central Europe, które odbyły się
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce w dniach 9-11 maja br. W ramach
targów eksperci COIE przebywali na stoisku Województwa Podkarpackiego gdzie
odpowiadali na pytania uczestników targów, gównie firm z branży lotniczej i okołolotniczej,
oraz przekazywali materiały informacyjne w postaci katalogów zawierających informacje
dotyczące terenów inwestycyjnych zlokalizowanych na Podkarpaciu oraz najważniejszych
sektorów gospodarczych w województwie wraz z danymi wiodących firm z wybranych
sektorów. Eksperci odbyli spotkania m.in. z następującymi firmami: HUB Logistics
(Finlandia), Precimetal – Precision Castings (Belgia), Terma (Dania).
• prelekcja na konferencji "Atrakcyjność inwestycyjna Podkarpacia - dlaczego inwestorzy
zagraniczni wybraliby ten region jako bazę swoich operacji w Centralnej Europie” nt.
wsparcia COIE dla eksporterów i inwestorów zagranicznych, organizowanej przez
Brytyjsko – Polską Izbę Handlową.
• udział w konferencji „Business Without Limits” – podsumowywującej dotychczasowe
wydarzenia (konferencje, spotkania B2B), które odbyły się w Centrum WystawienniczoKongresowym „G2A Arena” w Jasionce.
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Do zapewnienia trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu oraz niedokonywania
zasadniczych modyfikacji Projektu obliguje Województwo Podkarpackie Porozumienie
Ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podkarpackiego centrum obsługi
inwestorów i eksporterów (COIE) zawarte w dniu 29 czerwca 2010 r. pomiędzy Ministrem
Gospodarki a Województwem Podkarpackim. Zgodnie z w/w Porozumieniem trwałość ma
zostać zapewniona do 31.12.2020 r.
Okres trwałości rozpoczął się 1 listopada 2015 roku i zakończy się 31 grudnia 2020 roku.
W dniu 13.01.2016 r. podpisano Umowę określającą zasady funkcjonowania Centrum Obsługi
Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa podkarpackiego w okresie trwałości
projektu, 2016 – 2020, w której określono szczegółowe zasady realizacji zadania w okresie
trwałości oraz poziom usług pro-biz i pro-eksport w ujęciu rocznym oraz do końca 2020 roku,
jaki Podkarpackie COIE jest zobligowane zrealizować.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Zadanie realizowane jest w sposób prawidłowy. Wskaźniki realizacji projektu w okresie
trwałości, które narzuca Umowa określająca zasady funkcjonowania Centrum Obsługi
Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa podkarpackiego w okresie trwałości
2016-2020 zawarta w dniu 13 stycznia 2016 (nr umowy w rejestrze Województwa
Podkarpackiego CRUP/A1/2016/2), są realizowane zgodnie z harmonogramem. Przewiduje
się wyższy poziom realizacji wskaźników za 2017 rok niż zakłada to w/w umowa w związku
z dużym zainteresowaniem firm polskich i zagranicznych usługami COIE.
1.c.40 – „Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja".




Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
40 000,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Na zadaniu „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” (Projekt
W03), na kwotę 40 000 zł składa się utrzymanie portalu (20 000 zł) oraz koszty utrzymania
oznakowań i witaczy (20 000 zł). Środki zostaną wykorzystane, jeżeli będzie zachodziła
potrzeba poprawy stanu, jakości oznakowania i Witaczy.
Zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 umowy partnerskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r. zawartej między
Województwem Świętokrzyskim (Beneficjent) a Województwem Podkarpackim (Partner)
planowane jest podpisanie umowy dotacyjnej na rok 2017 na mocy, której zostanie
przekazana dotacja celowa w kwocie 20 000 zł Województwu Świętokrzyskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Utrzymanie i rozwój portalu internetowego
www.greenvelo.pl w okresie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –
promocja”.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W kwestii utrzymania oznakowania i Witaczy prowadzone są okresowe kontrole terenowe,
które nie wykazały nieprawidłowości oraz zniszczeń mienia.
Środki w kwocie 20 000,00 zł zostaną wykorzystane, jeżeli będzie zachodziła potrzeba
poprawy stanu, jakości oznakowania i Witaczy.
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1.c.41 – „Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe".




Okres realizacji zadania: 2016 – 2030
Łączne nakłady finansowe: 43 277 550,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
5 904 000,00 zł
5 904 000,00 zł
5 904 000,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
2 460 000,00 zł
2 460 000,00 zł
2 460 000,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Zadanie jest realizowane zgodnie z zawartą w dniu 29 kwietnia 2016 r. umową koncesji
na świadczenie przez Koncesjonariusza kompleksowych usług w zakresie organizacji,
pozyskiwania, prowadzenia i produkcji Imprez, zapewniających optymalne wykorzystanie
potencjału Obiektu Koncesjodawcy, w tym w zakresie kreowania i promowania ich marki,
a także usług w zakresie utrzymania i zarządzania (technicznego, eksploatacyjnego oraz
komercyjnego) Obiektem zgodnie z jego przeznaczeniem.
W I półroczu 2017 r. na obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego zorganizowanych
zostało 72 imprezy, z czego 54 to konferencje/kongresy/sympozja, a 19 to targi/wystawy
(1 impreza „Aerospace & Defence Meeting” była równocześnie konferencją i targami). Wśród
tych imprez 11 stanowiły wydarzenia o charakterze międzynarodowym, 27 to imprezy
o zasięgu krajowym, a 34 to imprezy lokalne. We wszystkich wydarzeniach wzięło udział
32 575 uczestników (wg szacunków Koncesjonariusza).
W okresie I półrocza 2017 r. – w dniu 21 lutego 2017 r. został zawarty Aneks nr 3 do umowy
koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 r. Aneksem tym wprowadzono zmiany do umowy koncesji
tj.: wprowadzenie obowiązku umieszczania logo Województwa Podkarpackiego na wszystkich
materiałach reklamowych promujących imprezy organizowane w obiekcie CWK - w przypadku,
gdy materiały te są tworzone na zlecenie Koncesjonariusza, doprecyzowano termin zapłaty
wynagrodzenia za miesiąc grudzień, skorygowano błędy pisarskie w treści umowy oraz
wskazano osoby odpowiedzialne za bieżące sprawy związane z wykonaniem umowy koncesji
ze strony Koncesjodawcy.
Koncesjonariusz w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. wypełniał wszystkie zadania wymagane
umową koncesji i nie wystąpiły przesłanki do naliczania kar umownych.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Obecnie nie dostrzega się zagrożeń w realizacji zadania.
1.c.42 – „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych".




Okres realizacji zadania: 2016 – 2017
Łączne nakłady finansowe: 3 619 649,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Inne
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
3 619 649,00 zł
3 619 649,00 zł
3 619 649,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
13 069,64 zł
13 069,64 zł
13 069,64 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Uchwałą Nr 213/4291/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
13 września 2016 r. zmienioną Uchwałą Nr 216/4363/2016 Zarządu Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 września 2016 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej –
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zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej – wsparcie prowadzenia regionalnej placówki
opiekuńczo – terapeutycznej w 2017 roku. Uchwałą Nr 234/4710/16 Zarządu Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 listopada 2016 r. zlecono prowadzenie regionalnej
placówki opiekuńczo – terapeutycznej w 2017 r. dwóm podmiotom, Zgromadzeniu Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Prowincja Przemyska, oraz Fundacji Podkarpackie
Hospicjum dla Dzieci. Pismem z 03.01.2017 r. Oferta realizacji zadania publicznego zakładała
prowadzenie RPOT przez ZSS NPM Prowincja Przemyska dla 20 osób z możliwością
zwiększenia do 30 osób natomiast Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci dla 14 osób
z możliwością zwiększenia do 45 osób.
Pismem z 03.01.2017 r. Wojewoda Podkarpacki zawiesił postępowanie w sprawie wydania
zezwolenia na prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej pod nazwą
„Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna im. Ks. Mieczysława Lisieckiego” dla
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej –
Prowincja Przemyska.
W budżecie Samorządu Województwa Podkarpackiego na rok 2017 r zabezpieczono środki
finansowe na realizację zadania w wysokości 3.619.649,00 zł, które ustalone zostały zgodnie
z Zarządzeniem Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie ustalenia średnich
miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej ( iloczyn kwoty ustalonej przez Marszałka Województwa 5.027,29 zł x 60 ilość
planowanych miejsc dla dzieci w placówce/placówkach x 12 miesięcy).
W dniu 20.03.2017 r. została podpisana umowa nr 39/2017 pn. „Utworzenie Regionalnej
Placówki Terapeutyczno Opiekuńczej w Województwie Podkarpackim” z Fundacją
Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci, która jest przygotowana na przyjęcie 14 osób.
Na podstawie wniosku do w/w Placówki w dniu 13.04 2017 r. zostało skierowane
i umieszczone jedno dziecko z powiatu ropczycko – sędziszowskiego, z którym zawarto
Porozumienie nr 51/2017 z dnia 09.05.2017 r. w sprawie przyjęcia i warunków pobytu
1 dziecka w RPOT. Środki na w/w zadanie powiat przekazuje do 5 dnia miesiąca. Po
podpisaniu porozumienia z powiatem przepływ środków odbywa się terminowo.
Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Placówce, zgodnie z art.196 ustawy z dnia
5 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz.575) wynosi 5 027,29 zł i jest ustalony w oparciu o Zarządzenie Marszałka Województwa
Podkarpackiego Nr 7/17 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie średnich miesięcznych wydatków
na utrzymanie dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo terapeutycznej i ogłaszany
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 21 marca 2017 r. poz. 1133,
natomiast średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówce zgodnie ze złożoną ofertą
wynosi 5 026,78 zł.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Istnieje duże prawdopodobieństwo , iż w 2017 r. liczba miejsc, jaką dysponuje Regionalna
Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna
prowadzona przez Fundację Podkarpackie
Hospicjum dla Dzieci nie zostanie zapełniona. Głównym powodem jest niewłaściwa
klasyfikacja dzieci wymagających specjalistycznej opieki wychowawczo - terapeutycznej
w wydawanych decyzjach przez sądy rodzinne, a w konsekwencji niemożność kierowania tych
dzieci przez PCPR do RPOT. Ponadto na terenie kraju łącznie z naszą Placówką działa osiem
regionalnych ośrodków opiekuńczo – terapeutycznych, co daje możliwość powiatom wyboru
najlepszego ośrodka.
Wartość realizacji zadania trudna do oszacowania, ze względu na nie znaną liczbę dzieci do
umieszczenia w placówce.
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1.c.43 – „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej".




Okres realizacji zadania: 2016 – 2017
Łączne nakłady finansowe: 350 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017

Poniesione
w I półroczu br.

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

350 000,00 zł
350 000,00 zł
350 000,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Na podstawie zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym ważność zezwoleń na
wykonywanie regularnych przewozów osób w regularnym transporcie zbiorowym została
przedłużona do 31 grudnia 2017 roku. W związku z tym, że potwierdzenia zgłoszenia
przewozu osób zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku, wnioski o potwierdzenie
zgłoszenia przewozów osób będą składane przez przewoźników w II półroczu br.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Wysokość zrealizowanych wydatków zależeć będzie od liczby złożonych wniosków..

1.c.44 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do
km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok.
58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi w miejscowości Barycz".





Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 2 700 000,00 zł

Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego


Plan 2017
240 000,00 zł
0,00 zł
240 000,00 zł
240 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Postępowanie przetargowe przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego po raz trzeci
ze względu na niewyłonienie wykonawcy w dwóch poprzednich postępowaniach. Przetarg
ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych W dniu 02.06.2017r. oraz na stronie
internetowej www.pzdw.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie PZDW W Rzeszowie ul. Boya
Żeleńskiego 19a.
Do trzeciego przetargu zgłoszono jedną ofertę : Wykonawcy: S.C. ATTILA M. Królicki,
W. Jóźwiak ul. Marcina Filipa 56/12, 35 - 323 Rzeszów. Oferta została zaakceptowana za ceną
226 972,00 zł.
Umowa została podpisana w dniu: 14 lipca 2017 roku. Z terminem realizacji do marca 2018
roku.
Termin realizacji opracowania dokumentacji projektowej pn. ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z rygorem
natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.:
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,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz od km
58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska W km 58+400 oraz przebudowy
i budowy niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Barycz.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
PZDW w Rzeszowie w chwili obecnej nie przewiduje problemów z realizacją planu.
1.c.45 – „Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową
parkingów na działce nr 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części działki 67 obr.
207".




Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 37 121 713,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2017
7 711 720,00 zł
0,00 zł
7 711 720,00 zł
7 711 720,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
W I półroczu 2017 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony, o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania p.n. „Budowa budynku administracyjno – biurowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wraz z zagospodarowaniem
terenu na działce nr 68 i na części działki nr 67, obr. 207 Rzeszów – Śródmieście”,
obejmujące wykonanie:
a) budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego wraz z instalacjami wewnętrznymi: sanitarnymi, elektrycznymi,
teletechnicznymi i zagospodarowania terenu wokół budynku,
b) wykonanie dojazdów, dojść, placu manewrowego, miejsc postojowych na działce nr 68
w obr. 207 i budowę parkingu w miejscu części chodnika i dojazdu oraz przebudowa
dojazdu na części działki nr 67 w obr. 207 Rzeszów – Śródmieście,
c) przyłączy do projektowanego budynku administracyjno-biurowego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w tym przyłącza wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz policznikowego prądu do zapór i oświetlenia terenu.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18 sierpnia 2017 roku. Trwa weryfikacja złożonych ofert.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Planowana kwota wydatków na rok 2017 zostanie zmniejszona po wyborze Generalnego
Wykonawcy. Z powodu dużej ilości pytań zadawanych przez potencjalnych oferentów,
odnośnie dokumentacji projektowej, istnieje poważne zagrożenie dotyczące ostatecznego
terminu zakończenia postępowania przetargowego.
1.c.46 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA".



Okres realizacji zadania: 2026 – 2030
Łączne nakłady finansowe: 8 271 667,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:

Brak wydatków z uwagi na planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania
przypadający na rok 2021 Po uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój
transportu kolejowego Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T
(Tabor) zadanie będzie realizowane.

Brak

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

1.c.47 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych
przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA".



Okres realizacji zadania: 2021 – 2025
Łączne nakłady finansowe: 103 000 000,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2017
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Brak wydatków z uwagi na planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania przypadający
na rok 2021, Po uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego Działanie 5.2
Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Tabor) zadanie będzie realizowane.

Brak

Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
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