UCHWAŁA Nr 16 / 341 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 stycznia 2019r.
w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie opinii i wniosków Komisji
Sejmikowych i Radnych dotyczących projektu budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2019 r.
Na podstawie § 12 Uchwały Nr L/967/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Województwa Podkarpackiego zmienionej Uchwałą Nr XVI/263/11 z dnia 19 grudnia
2011 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/426/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r.,
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1
1. Przyjmuje się stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie
opinii i wniosków Komisji Sejmikowych i Radnych Sejmiku dotyczących projektu
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, o którym mowa w ust. 1
przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 16/341/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 10 stycznia 2019r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie opinii
i wniosków Komisji Sejmikowych i Radnych dotyczących projektu budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2019 rok.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zapoznał się z opiniami wszystkich
Komisji Sejmikowych, wnioskami o dokonanie zmian w projekcie budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2019 rok oraz zbiorczą opinią Komisji Budżetu,
Mienia i Finansów. Przeprowadzona została również ponowna analiza projektu
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 z uwzględnieniem zgłoszonych
przez Państwa Radnych propozycji zwiększeń wydatków na poszczególne zadania,
jak również analiza wskazanych źródeł ich sfinansowania.
Analizując ponownie, szczegółowo projekt budżetu, Zarząd Województwa
postanowił uwzględnić w autopoprawkach niżej wymienione wnioski na łączną
kwotę 2.016.700,-zł.
Źródłem zwiększanych oraz dodatkowo ustalanych w budżecie wydatków będzie
rezerwa ogólna w kwocie 1.316.700,-zł oraz rezerwa celowa na uzupełnienie
wkładu własnego, wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków
podlegających rozliczeniu w ramach UE i budżetu państwa w związku z realizacją
przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów
inwestycyjnych realizowanych przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych
w kwocie 700.000,-zł.
Po

uwzględnieniu

zmian

wynikających

z

opracowanych

przez

Zarząd

autopoprawek, do projektu budżetu rezerwa ogólna wynosić będzie 4.219.333,-zł,
zaś rezerwa celowa na wkłady własne do zadań inwestycyjnych wynosić będzie
16.606.676,-zł.
Uwzględniono wnioski:
1. Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska dotyczący
zwiększenia o kwotę 50.700,-zł w dziale 900, w rozdziale 90005, w § 4300 planu
wydatków

na

zadanie:

stworzenie

i

utrzymanie

systemu

informowania

mieszkańców
o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływie na zdrowie.
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Źródło finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy
ogólne i celowe, § 4810 – rezerwa ogólna.
Komisja Budżetu, Mienia i Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek.
2. Komisji Budżetu, Mienia i Finansów dotyczące:
1) ustalenia planu dotacji w dziale 600, w rozdziale 60017, w § 6300 w kwocie
500.000,-zł jako pomocy finansowej dla Gminy Sanok na realizację zadania pn.
„Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. dz. 1003, 1791 i 1531 w KM
0+007÷0+179 i w KM 0+185÷0+352 oraz przebudowa przepustu w KM
0+179÷0+185 w m. Strachocina”.
Źródło finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy
ogólne i celowe, § 6800 – rezerwa celowa na uzupełnienie wkładu własnego,
wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających
rozliczeniu w ramach UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez
wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów
inwestycyjnych

realizowanych

przy

udziale

pozyskanych

środków

zewnętrznych.
2) ustalenia planu wydatków w dziale 630, w rozdziale 63003, w § 6190 w kwocie
350.000,-zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku
publicznego na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadań w zakresie
upowszechniania turystyki.
Źródło finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy
ogólne i celowe, § 4810 – rezerwa ogólna.
3) zwiększenia planu wydatków w dziale 630, w rozdziale 63003, w § 4430
zaplanowanych

jako

składka

z

tytułu

uczestnictwa

Województwa

Podkarpackiego w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej o kwotę
50.000,-zł.
Źródło finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy
ogólne i celowe, § 4810 – rezerwa ogólna.
4) zwiększenia rezerwy celowej w dziale 758, w rozdziale 75818, w § 6800
o kwotę 300.000,-zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych
szkół wyższych wraz z rozszerzeniem jej przeznaczenia, celem umożliwienia
realizacji

uczelniom

w

ramach

otrzymanej

inwestycyjnych, prowadzenia zadań inwestycyjnych.

2

dotacji

oprócz

zakupów

Źródło finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy
ogólne i celowe, § 4810 – rezerwa ogólna.
5) ustalenia planu dotacji w dziale 801, w rozdziale 80101, w § 6300 w kwocie
200.000,-zł jako pomocy finansowej dla Gminy Radymno z przeznaczeniem na
realizację zadania pn.: „Wymiana instalacji c.o. i zagospodarowanie otoczenia
budynku byłej szkoły w Chotyńcu”.
Źródło finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy
ogólne i celowe, § 6800 – rezerwa celowa na uzupełnienie wkładu własnego,
wydatki niekwalifikowalne oraz prefinansowanie wydatków podlegających
rozliczeniu w ramach UE i budżetu państwa w związku z realizacją przez
wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne projektów
inwestycyjnych

realizowanych

przy

udziale

pozyskanych

środków

zewnętrznych. Wójt Gminy Radymno skorygował nazwę zadania na: ”Wymiana
instalacji centralnego ogrzewania i zagospodarowanie terenu wokół budynku
byłej szkoły w Chotyńcu” oraz klasyfikację budżetową wydatków wskazanych
we wniosku o udzielenie pomocy finansowej na dział 700, rozdział 70005, §
6300. Zarząd Województwa uwzględnił sprostowania.
6) ustalenia planu dotacji w dziale 803, w rozdziale 80395, w § 6220 w kwocie
350.000,-zł dla Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, jako
dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Unowocześnienie bazy
dydaktyczno

-

naukowej

Ośrodka

Kształcenia

Lotniczego

Politechniki

Rzeszowskiej. Zakup samolotu szkoleniowego" polegającego na zrealizowaniu
zakupu inwestycyjnego związanego z działalnością statutową tej uczelni.
Źródło finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy
ogólne i celowe, § 4810 – rezerwa ogólna.
7) zwiększenia planu dotacji w dziale 851, w rozdziale 85111, w § 2560 o kwotę
66.000,-zł dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie na realizację programów zdrowotnych z przeznaczeniem
na realizację programu leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia
metodą Naprotechnologii.
Źródło finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy
ogólne i celowe, § 4810 – rezerwa ogólna.
3. Indywidulany wniosek Radnego Władysława Ortyla dotyczący ustalenia planu
dotacji

w

dziale

925,

w

rozdziale
3

92501,

w

§

6220

w

kwocie

150.000,-zł z przeznaczeniem dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego na
sfinansowanie budowy bacówki wraz z wyposażeniem na Połoninie Wetlińskiej.
Źródło finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy
ogólne i celowe, § 4810 – rezerwa ogólna.
Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.
Po dogłębnym zapoznaniu się z wnioskiem z jakim w tym zakresie wystąpił do
Marszałka Województwa dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Zarząd
Województwa postanowił go ująć w autopoprawkach do projektu budżetu
Województwa na 2019 rok ustalając plan dotacji dla Bieszczadzkiego Parku
Narodowego.
W ocenie Zarządu budowa bacówki wraz z wyposażeniem, na Połoninie
Wetlińskiej

przyczyni

się

do

zapoczątkowania

idei

powrotu

pasterstwa

(kulturowego wypasu) na połoninach, którego zaprzestano po okresie II Wojny
Światowej. Wypas kulturowy owiec byłby kolejnym z elementów szerszego
programu

zagospodarowania

Połoniny

Wetlińskiej.

Wniosek

dyrektora

Bieszczadzkiego Parku Narodowego, stanowi załącznik do niniejszego stanowiska
Zarządu.
Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił nie uwzględnić indywidualnych
wniosków Radnych Województwa, w tym:
1) Pana Krzysztofa Fereta, dotyczących:
a) ustalenia planu dotacji celowej w wysokości 3.000,-zł dla Podkarpackiego
Stowarzyszenia

Miłośników

Komunikacji

na

dokończenie

prac

nad

przygotowaniem Izby Pamięci Komunikacji Miejskiej na Podkarpaciu.
Źródła finansowania: dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury, § 6220.
Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.
Po dokonanej przez Zarząd Województwa analizie ustalono, że zadanie to
nie mieści się w obszarze tzw. mecenatu kulturalnego województwa, tj.
przyjętej formy współpracy Samorządu Województwa z organizacjami
pozarządowymi, polegającej na zlecaniu realizacji zadań publicznych w
zakresie kultury i dziedzictwa narodowego wybranych w drodze dorocznych
konkursów.
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b) ustalenie planu dotacji celowej w wysokości 150.000,-zł dla Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego Związek Rodu Kątskich w Sanoku na zakup
i sprowadzenie z Kanady kolekcji obrazów artysty malarza Stefana
Antoniego Kątskiego i przekazanie ich Muzeum Historycznemu w Sanoku.
Źródła finansowania: dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
rozdział 92118 – Muzea, § 6220.
Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.
Sprawa sfinansowania/dofinansowania przez Województwo Podkarpackie
zakupu kolekcji 15 obrazów Stefana Antoniego Kątskiego po raz pierwszy
była sygnalizowana przez Związek Rodu Kątskich w Sanoku w grudniu 2017
r. (kolejne korespondencje: marzec 2018 r., listopad 2018 r.). Stefan Antoni
Kątski, sanoczanin z pochodzenia, był postimpresjonistycznym malarzem,
członkiem komitetu paryskiego prof. J. Pankiewicza, kapitanem Wojska
Polskiego. Pod koniec lat 40. XX w. wyjechał do Kanady i osiadłszy w
Ottawie pracował w zakładach lotniczych jako ilustrator techniczny. Prowadził
tam także działalność artystyczną, w tym brał udział w pracach nad
polichromią w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Montrealu oraz
sprawował opiekę konserwatorską nad zbiorami wawelskimi zdeponowanymi
w Kanadzie przez Rząd RP na Uchodźctwie.
W chwili obecnej w Bibliotece Polskiej przy Polskim Instytucie
Naukowym w Montrealu znajduje się kolekcja 15 obrazów Stefana Antoniego
Kątskiego powstałych w latach 60. i 70. XX w. w Montrealu i w Hiszpanii.
Kolekcja

ta

pochodzi

z

zapisu

testamentowego

Jerzego

Korwin

Piotrowskiego, przyjaciela artysty.
Instytut w Montrealu wyraził wolę sprzedaży tej kolekcji za 127 500 zł.
Do tej kwoty należałoby doliczyć koszt sprowadzenia jej do Polski –
wyceniony przez Związek Rodu Kątskich na 17 000 zł. Łącznie daje to
wartość 144 500 zł.
Wolą Związku Rodu Kątskich jest, aby zakupiona kolekcja była
eksponowana w Muzeum Historycznym w Sanoku – od 1 stycznia 2019 r.
współprowadzonym

wraz

z

Powiatem

Sanockim

przez

Województwo

Podkarpackie. Stosowną zgodę Instytutu na sprzedaż tej kolekcji Muzeum
w Sanoku posiada od 17 listopada 2017 r.
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Analizując wniosek Zarząd Województwa wziął pod uwagę następujące
zagadnienia:
1. Wycena wartości obrazów dokonana została arbitralnie przez Instytut
w Montrealu i brak jakiekolwiek wiedzy na temat tego, czy pokrywa się ona
z wartością rynkową twórczości artystycznej Stefana Kątskiego. Obraz
Kątskiego „Pejzaż pomorski” w 2014 r. pojawił się na aukcji Sopockiego
Domu Aukcyjnego i jego wartość wywoławcza wynosiła 4 000 zł, zaś
estymacja do 6 000 zł.
2. Do chwili obecnej Muzeum Historyczne w Sanoku nie wyraziło woli
przyjęcia tej kolekcji w poczet swoich zbiorów (stosowne pismo w tej
sprawie zostało wysłane do dyrektora Muzeum 21.12.2018 r. z prośbą o
zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz odniesienie się do
kosztów tej transakcji).
3. Muzea prowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego
uzupełniają swoje kolekcje zazwyczaj pozyskując dodatkowe środki
finansowe ze źródeł zewnętrznych. Sfinansowanie zakupu całej kolekcji dla
muzeum dopiero co przejętego na współprowadzenie mogłoby mieć
negatywny wpływ na aktywność pozostałych instytucji muzealnych
w zakresie pozyskiwania środków finansowych na gromadzenie zbiorów.
4. Wielokrotnie w korespondencji podnoszono, że Polski Instytut Naukowy
w Montrealu znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Można zatem
domniemywać, że finalizacja tej transakcji ma stanowić formę wsparcia
działalności tego podmiotu, które to wsparcie na zasadach opieki nad
działalnością Polonii i Polaków za granicą leży w kompetencji Senatu RP.
W obecnej chwili Zarząd Województwa postanowił nie uwzględniać wniosku,
jednak sprawa ta będzie w dalszym ciągu analizowana.
2) Pana Jana Tarapaty, dotyczących:
a) zwiększenia środków o kwotę 2.000.000,-zł w dziale 600 – Transport
i łączność, w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie na odnowy
dróg wojewódzkich.
Źródła finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 –
Rezerwy ogólne i celowe, § 6800.
Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.
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b) zwiększenia środków w dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60013
– Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 1.000.000,-zł na zadanie budowy
chodników i zatok postojowych w ciągu dróg wojewódzkich realizowanych
w oparciu o Umowy pomiędzy Województwem Podkarpackim a jednostkami
samorządu terytorialnego: w § 6050 zwiększenie do kwoty 5.120.000,-zł.
Źródła finansowania: brak
Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek.
Zarząd Województwa analizując wnioski zwrócił uwagę na fakt, że potrzeby budowy
chodników przy drogach wojewódzkich oraz odnów dróg wojewódzkich są dużo
większe niż wskazane środki, i nawet po wnioskowanych zwiększeniach będą
niewystarczające.
Województwo

Podkarpackie

planuje

zabezpieczenie

środków

na

poprawę

bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich w perspektywie 5 letniej, które będą
przeznaczone m. in. na budowy chodników, przebudowy, modernizacje odcinków
dróg w miejscach niebezpiecznych.
Pozwoli to na bardziej racjonalne wykorzystanie środków przewidzianych na ten cel.
Należy zauważyć, że kwoty przewidziane na budowy chodników i odnowy dróg
wojewódzkich są kwotami „wyjściowymi”. W miarę pozyskiwania innych środków na
drogi wojewódzkie, np. z dotacji z budżetu państwa, czy z budżetów innych jednostek
samorządu terytorialnego kwoty te są zwiększane.
W dalszym ciągu spływają do Zarządu Województwa propozycje dofinansowania
przez jednostki samorządu terytorialnego zadań przy drogach wojewódzkich.
Potrzeby w zakresie remontów dróg przywracających ich odpowiednie parametry
techniczne są w obecnym czasie bardzo duże. Podobna sytuacja występuje
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych poruszających się w ciągach
dróg wojewódzkich przy których nie zostały wybudowane chodniki oraz zatoki
autobusowe.
Dodatkowym problemem w oszacowaniu potrzebnych środków finansowych na
przedmiotowe zadania (niejednokrotnie bardzo pilnych remontów dróg) jest trwający
obecnie sezon zimowy. Stan dróg wojewódzkich może pogorszyć się po zakończeniu
okresu zimowego, a skutki mogą być zauważalne na początku wiosny.
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Uwzględniając powyższe, Zarząd Województwa uznał, że ewentualne zwiększenia
kwoty na odnowy dróg wojewódzkich, budowy chodników zaproponowane zostanie
Sejmikowi Województwa w trakcie sezonu budowlanego, stosownie do potrzeb.
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Wstępna lokalizacja bacówki na pd.–zach. stokach
Połoniny Wetlińskiej

Wypas w rejonie
Doliny Caryńskiego
Bacówka wykonana przez BdPN
w roku 2017, zbliżona do niej jest
planowana do postawienia
w rejonie wypasu kulturowego
na Poł. Wetlińskiej.

