
 
 
 
 
 
IV sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji, która odbędzie się w dniu  
28 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali audytoryjnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4  
w Rzeszowie. 
  
 Porządek obrad przewiduje: 

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu III sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
3. Wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” 

Panu Franciszkowi Tereszkiewiczowi. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia przez Sejmik Województwa 

Podkarpackiego roku 2019 na Podkarpaciu Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa- 
Kuli.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu 
Województwa Podkarpackiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Radymno pomocy finansowej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Podkarpackiego dla Gminy Sanok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 

wraz z autopoprawkami.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042 wraz z autopoprawkami.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2019 r. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez 

wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału 

45/100 w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 578 o pow. 
0,0342 ha, zabudowana budynkiem handlowo – biurowym, położona w Sanoku 
przy ul. Piłsudskiego na rzecz Powiatu Sanockiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących 
opracowania Raportu o stanie województwa.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie. 

16. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych radnych Województwa Podkarpackiego 
za IV kwartał 2018 r. 

17. Informacja na temat realizacji projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”. 
18. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w okresie od 3 grudnia 2018 r. do 8 stycznia 2019 r. 



19. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na II sesji w dniu 3 grudnia 2018 r. oraz  
III sesji w dniu 17 grudnia 2018 r.  

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

        
 
 
 
          Przewodniczący Sejmiku 
                                                                                                   Województwa Podkarpackiego 

                                                                                                                      
Jerzy Borcz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                -projekt-                      
  

UCHWAŁA NR ……./……../19 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

 
z dnia 28 stycznia 2019 r. 

 
w sprawie ogłoszenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego roku 2019  

na Podkarpaciu Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli 
 

 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.)  oraz § 19 ust. 2 Statutu 
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września  1999 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r.  
Nr 28, poz.1247 z późn. zm.);  
  
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
ogłoszenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego roku 2019 na Podkarpaciu 
Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego poprzez ogłoszenie roku 2019 na 

Podkarpaciu Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli chce wskazać na wybitne 

zasługi bohatera narodowego oraz na znaczenie jego pamięci dla współczesnego 

wzmacniania tożsamości i patriotyzmu wśród mieszkańców województwa 

podkarpackiego. Jego niezwykłe zdolności, bezgraniczna ofiara w służbie Ojczyźnie 

stały się chwalebną częścią dziejów regionu i narodu polskiego. Tak istotne 

wyróżnienie pochodzącego z Kosiny (k. Łańcuta) Leopolda Lisa-Kuli, wiąże się 

z przypadającą w 2019 roku setną rocznicą jego śmierci. Jako skaut, strzelec 

i legionista został jednym z symboli wielkiego wysiłku na rzecz odzyskania 

niepodległości oraz zaangażowania w to dzieło mieszkańców naszego regionu 

i przedstawicieli najmłodszych warstw społeczeństwa. 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest wyrazem hołdu dla 

żołnierskiej i patriotycznej służby Leopolda Lisa-Kuli, który poległ z 6 na 7 marca 

1919 roku w czasie polsko-ukraińskich walk o Torczyn. Obdarzony wielką czcią stał 

się następnie uosobieniem walk niepodległościowych, a pamięć o nim współtworzyła 

patriotyczne wychowanie następnych pokoleń Polaków. Jednocześnie intencją 

uchwały jest sięgnięcie do dziedzictwa Leopolda Lisa-Kuli, celem wzmocnienia 

wspólnoty obywatelskiej mieszkańców Podkarpacia oraz krzewienia regionalnej 

tożsamości w oparciu o najszlachetniejsze ideały i karty naszej historii. Przyjęcie 

uchwały i stanowiska w proponowanym kształcie jest w pełni uzasadnione.  

 

 

 



Załącznik do Uchwały ……/……/19 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 28 stycznia 2019 r. 
 

 
Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie ogłoszenia roku 2019 na Podkarpaciu  
Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli 

 
 
 

Dziejowy sukces z 1918 roku w postaci odrodzenia państwa polskiego to 

wynik zmagań wielu pokoleń Polaków oraz efekt szeregu procesów historycznych. 

Za jednym z najważniejszych wydarzeń w naszych dziejach stały zasługi wybitnych 

jednostek oraz zaangażowanie wszystkich warstw narodu. Wśród wielu bohaterów, 

którzy symbolizują udaną walkę o Niepodległą oraz jej granice, jaśnieje postać 

Leopolda Lisa-Kuli.  

Radni Województwa Podkarpackiego doceniając zasługi i ofiarną służbę 

jednego z najzdolniejszych polskich dowódców, a zarazem najmłodszego pułkownika 

Wojska Polskiego, ustanawiają rok 2019 na Podkarpaciu Rokiem Pułkownika 

Leopolda Lisa-Kuli. Niech wspomnienie 100. rocznicy śmierci wielkiego patrioty, 

skauta, wybitnego legionisty i żołnierza Polskiej Organizacji Wojskowej, będzie 

dodatkową motywacją do krzewienia wartości, dla których walczył i umierał.  

Leopold Kula urodził się 11 listopada 1896 roku w Kosinie k. Łańcuta. Do 

szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Rzeszowie, gdzie przeniosła się 

rodzina Kulów. Wstępując w 1912 roku do Związku Strzeleckiego i przyjmując 

pseudonim „Lis”, stał się czołowy strzelcem Okręgu Rzeszowskiego, a jego ogromny 

talent przywódczy i organizatorski dostrzegł na ćwiczeniach Józef Piłsudski.  

W sierpniu 1914 roku wyruszył na czele kompani strzeleckiej do Krakowa, gdzie wraz 

z innymi legionistami rozpoczął się jego wojenny szlak. Uczestnicząc i dowodząc w 

wielu bitwach, w tym ratując od zagłady 7. pułk Legionów pod Kostiuchnówką, został 

za swoją postawę i poświęcenie mianowany w grudniu 1916 kapitanem i dowódcą 

batalionu.  

Internowany po kryzysie przysięgowym w 1917 roku, zajął się następnie 

tworzeniem polskich sił zbrojnych za frontem wschodnich, zostając w 1918 roku 

komendantem placówki Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie. W tym samym 



roku awansowany do stopnia majora doczekał odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Kontynuował walką o ustalenie i obronę granic odrodzonej Ojczyzny, 

uczestnicząc na przełomie 1918/1919 roku w odsieczy Lwowa przeciwko wojskom 

ukraińskim. Po szeregu zwycięskich potyczek zajął z 6 na 7 marca 2919 roku 

miasteczko Torczyn, gdzie zmarł ciężko ranny w bitwie. Awansowany pośmiertnie do 

stopnia pułkownika stał się prawdziwą legendą walk legionowych, a jego rzeszowski 

pogrzeb był okazją do ogromnej manifestacji patriotycznej. 

Sejmik Województwa Podkarpackiego oddaje hołd wybitnemu patriocie 

 i żołnierzowi Rzeczypospolitej, który porzucając świat młodzieńczych marzeń ruszył 

do śmiertelnego boju o wolność Ojczyzny, stając się przykładem dla rówieśników 

 i całego społeczeństwa. Jako wzór cnót obywatelskich i wojskowych jest bezcennym 

dziedzictwem regionu i Polski, a etos Lisa-Kuli nieustannie wzbogaca proces 

patriotycznego wychowania kolejnych pokoleń młodzieży.  

Niech ustanowienie roku 2019 Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli będzie 

okazją do popularyzacji tego niezwykłego bohatera, a zarazem zobowiązaniem nas 

wszystkich do ciągłego wzmacniania wspólnoty obywatelskiej oraz krzewienia wśród 

mieszkańców Podkarpacia tożsamości regionalnej w oparciu o najszlachetniejsze 

ideały i wartości narodu polskiego. Ich wiernym sługą i wojownikiem był Leopold  

Lis-Kula. 



            -Projekt - 
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SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia …………… 2018 r. 

 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

Na podstawie art. 30 ustawy 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 
1 i 2 w związku z § 41 ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu 
Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz.1247, z 
2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego                                                         
uchwala, co następuje : 

§ 1 

Do składu Komisji Rewizyjnej wybiera się następujących radnych: 

1. ………………………………....-         na Przewodniczącego Komisji  
2. …………………………………-         na Zastępcę Przewodniczącego Komisji 
3. …………………………………-         na Sekretarza Komisji 
4. …………………………………-         na członka Komisji 
5. …………………………………-         na członka Komisji 
6. …………………………………-         na członka Komisji 
7. …………………………………-         na członka Komisji 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z § 40 ust. 1 Statutu Województwa Podkarpackiego Sejmik powołuje 

Komisję Rewizyjną w celu kontroli nad działalnością Zarządu oraz wojewódzkich jednostek 

organizacyjnych. 

Sejmik wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji w łącznej 

liczbie 7, w tym Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji. W skład Komisji wchodzą 

radni,  

w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku oraz radnych będących członkami 

Zarządu. 

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu województwa i występuje z 

wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu, a także wykonuje inne zadania w zakresie kontroli, zlecone jej 

przez Sejmik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR …../…./2019 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ………….. 2019 r. 
 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa 
Podkarpackiego 
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. zm.) 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany 
Statutu Województwa Podkarpackiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 
§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, kieruje się do Prezesa Rady Ministrów w celu 
uzgodnienia. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Załącznik do uchwały Nr …../……./2019 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia ………….. 2019 r. 

 
 

(projekt) 
Uchwała Nr ……/……./2019 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia ………. 2019 roku 

 
 
w sprawie zmiany Statutu Województwa Podkarpackiego 
 
 
Na podstawie art. 7, art. 18 pkt 1 lit. a i art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W Statucie Województwa Podkarpackiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 
X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2001 r., Nr 22 poz. 
168 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



„2. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania 
wyborów do Sejmiku oraz kadencję Sejmiku określają odrębne ustawy.”; 

 
2) w § 13 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) rozpatrywanie raportu o stanie Województwa oraz podejmowanie uchwały w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi wotum zaufania z tego tytułu,”; 

 
3) w § 29: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
„5) grupa mieszkańców Województwa, posiadających czynne prawa wyborcze do organu 
stanowiącego, licząca co najmniej 1000 osób.”; 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 2-5 wymagają 
zaopiniowania przez Zarząd.”; 

 
4) § 23 otrzymuje brzmienie: 

„§23.1. W sprawach dotyczących Województwa radni mogą kierować interpelacje i 
zapytania do Marszałka. 
2. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla Województwa. Interpelacja 
powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem 
oraz wynikające z niej pytania. 
3. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Województwa, a także w celu 
uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje 
się odpowiednio. 
4. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego, który przekazuje je 
niezwłocznie Marszałkowi. Marszałek, lub osoba przez niego wyznaczona, jest 
zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania interpelacji lub zapytania. 
5. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej 
wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na 
stronie internetowej Województwa oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”; 

 
5) po § 47 dodaje się rozdział „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji” w brzmieniu: 

 
„Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 47a.1. Sejmik rozpatruje: skargi na działania Zarządu i wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu 
powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 
2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele 
wszystkich klubów. Członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie można łączyć 
z funkcjami Marszałka, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz radnych 
będących członkami Zarządu. 
3. Pracą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego 
nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
4. Sejmik wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, w tym jednego Wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji. W 
przypadku utworzenia klubu radnych nie mającego reprezentacji w składzie Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji, Sejmik niezwłocznie poszerza skład Komisji o przedstawiciela 
tego klubu. 



5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji niezwłocznie podejmuje czynności w celu 
wyjaśnienia wnoszonych skarg, wniosków i petycji, w szczególności jest uprawniona do 
występowania o zajęcie stanowiska w sprawie przez Zarząd, Marszałka, wojewódzkie 
samorządowe jednostki organizacyjne. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może 
zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli Zarządu, przedstawicieli wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby. 
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje propozycję stanowiska w danej 
sprawie wraz z projektem stosownej uchwały Sejmiku, podejmując rozstrzygnięcie zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku 
równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 
7. Projekt uchwały Sejmiku, o której mowa w ust. 6, przedkłada się niezwłocznie 
Przewodniczącemu Sejmiku, w celu uwzględnienia projektu w porządku obrad najbliższej 
sesji Sejmiku. 
8. Po przyjęciu przez Sejmik uchwały dotyczącej wniesionej skargi, wniosku lub petycji, 
uchwałę doręcza się wraz z uzasadnieniem rozstrzygnięcia odpowiednio osobie wnoszącej 
skargę, wniosek lub petycję oraz w razie potrzeby przekazuje się dodatkowo odpowiednio 
Zarządowi, Marszałkowi lub wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej. 
9. W sprawach dotyczących działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio §42 ust. 4 i §44.”; 

 
6) w § 48 ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a i pkt 8b w brzmieniu: 

„8a) Komisję Łączności z Polakami za Granicą, w składzie: jeden przewodniczący i co 
najmniej czterech członków; 
8b) Komisję Karpacką, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech 
członków;”; 

7) w § 50 po pkt 8 dodaje się pkt 8a i pkt 8b w brzmieniu: 
„8a) Komisja Łączności z Polakami za Granicą: 

a) łączność i wzmacnianie więzi z Polakami i Polonią poza granicami kraju,  

b) wspieranie ośrodków i organizacji polonijnych prowadzących w kraju i za granicą pracę 
edukacyjną, kulturalną i społeczną, 
c) wspieranie działań na rzecz zachowania duchowej i materialnej spuścizny Polaków za 
granicą, 
d) analizowanie sytuacji Polaków i Polonii poza granicami kraju, 

e) podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz kultywowania języka polskiego, polskich 
obyczajów, tradycji i historii, 

f) współpraca z jednostkami i organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz 
organizacjami, wspierającymi rozwój Polonii i Polaków za granicą; 

8b) Komisja Karpacka: 

a) proponowanie priorytetów współpracy Samorządu Województwa z państwami                        
i samorządami makroregionu karpackiego. 

b) ocena i opiniowanie projektów i umów dotyczących współpracy w makroregionie 
karpackim. 

c) ocena i opiniowanie projektów inwestycyjnych dotyczących makroregionu karpackiego 



d) ocena i opiniowanie współpracy samorządu wojewódzkiego z samorządami krajów 
makroregionu karpackiego. 

e) promowanie i wspieranie przedsiębiorczości na terenie makroregionu karpackiego. 

f) kształtowanie, promowanie i wspieranie wspólnej kultury i sztuki krajów makroregionu 
karpackiego. 

g) promowanie i wspieranie turystyki w regionie karpackim we współpracy z partnerami 
państw regionu karpackiego;”; 

8) załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 



 

UZASADNIENIE 

do  uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie projektu zmian w 

Statucie Województwa Podkarpackiego 

 

 

Uchwałą Nr I/16/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 

listopada 2018 r. została powołana Komisja Statutowa Sejmiku. Członkowie Komisji 

dokonali szczegółowych analiz dotychczasowego Statutu, proponując zmiany dostosowujące 

jego zapisy do aktualnych przepisów prawa.  

Nowelizacja ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 

1432, 2500) wprowadziła zapisy dotyczące między innymi: instytucji budżetu 

obywatelskiego, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, rejestracji i upubliczniania obrad 

Sejmiku i głosowań, uprawnień klubów radnych do wprowadzenia projektów uchwał do 

porządku obrad sesji, raportu o stanie województwa, procedury odpowiedzi na interpelacje 

oraz powołania komisji skarg, wniosków i petycji. 

  Zmiany Statutu Województwa wynikają również z potrzeby aktualizacji spisu 

jednostek samorządu terytorialnego i mapy Województwa Podkarpackiego. Zmieniły się 

nazwy kilku gmin województwa, jedna gmina została przyłączona do Województwa 

Podkarpackiego, a jedna nowa gmina została powołana w Powiecie Krośnieńskim.  

 Ponadto radni złożyli także na posiedzeniu wnioski o umieszczenie w Statucie 

Województwa zapisów o powołaniu dwóch nowych komisji stałych Sejmiku: Komisji 

Karpackiej i Komisji Łączności z Polakami za Granicą.  

Mając na uwadze położenie województwa podkarpackiego istotne jest 

zintensyfikowanie współpracy z samorządami  w Polsce i krajach, na terenie których leżą 

Karpaty. Jest to region słabiej rozwinięty, ale dysponujący  gospodarczym i kulturowym 

potencjałem, który należy  uruchomić i rozwinąć. Dlatego też  ważna jest praca na rzecz 

Konwencji Karpackiej oraz Strategii Karpackiej oraz koordynacja wspólnych działań na 

szczeblu samorządów lokalnych. Podkreślić należy również konieczność stałej współpracy 

państw makroregionu karpackiego opartej na wspólnych wartościach, tradycji celach 

gospodarczych wynikających z naszego usytuowania w Europie. 

 

Zjawisko emigracji ekonomicznej i politycznej zostało zapoczątkowane jeszcze w 

XIX w. i trwa do dziś. Wielu mieszkańców Podkarpacia wyemigrowało z Polski.  Również 



zmiany granic Polski na wschodzie w wyniku II wojny światowej spowodowały, że spora 

część naszych rodaków żyje poza granicami kraju, a nasze województwo jest dla nich 

najbliższym regionem Polski. Podtrzymanie więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia 

polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub czasowo oraz wspieranie działań na rzecz 

zachowania ich duchowej i materialnej spuścizny, należy więc uznać za jedno z istotnych 

zadań samorządu wojewódzkiego. Również nasi rodacy dysponują potencjałem, który może 

mieć  korzystny wpływ na rozwój gospodarczy czy kulturalny naszego regionu, jeśli te 

kontakty będą podtrzymywane i rozwijane.  

 

 

Komisja Statutowa przedkłada Sejmikowi projekt uchwały w sprawie zmian w 

Statucie Województwa Podkarpackiego przyjęty po wnikliwej analizie treści w nawiązaniu do 

przepisów ustawy o samorządzie województwa i z uwzględnieniem innych okoliczności 

prawnych z wnioskiem o jego akceptację. 

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie projektu zmian               

w Statucie Województwa Podkarpackiego w zaproponowanym kształcie przez Sejmik 

Województwa Podkarpackiego. 

  Przewodnicząca  

                         Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

 

 

                     Maria Fajger 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 
MAPA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

WYKAZ POWIATÓW I GMIN 
 

Poz. 1. Powiat bieszczadzki z siedzibą władz w Ustrzykach Dolnych obejmujący: 
gminy:  
Czarna  
Lutowiska  
Ustrzyki Dolne 

 
Poz. 2. Powiat brzozowski z siedzibą władz w Brzozowie obejmujący: 
gminy:  
Brzozów  
Domaradz  
Dydnia  
Haczów  
Jasienica Rosielna  
Nozdrzec 
 
Poz. 3. Powiat dębicki z siedzibą władz w Dębicy obejmujący: 
1) miasto:  
Dębica  
2) gminy:  
Brzostek  
Czarna  
Dębica  
Jodłowa  
Pilzno  
Żyraków 
 
Poz. 4. Powiat jarosławski z siedzibą władz w Jarosławiu obejmujący: 
1) miasta:  
Jarosław  
Radymno  
2) gminy:  
Chłopice 
Jarosław  
Laszki  
Pawłosiów  
Pruchnik  
Radymno  
Rokietnica  
Roźwienica  
Wiązownica 
 
Poz. 5. Powiat jasielski z siedzibą władz w Jaśle obejmujący: 
1) miasto:  
Jasło  
2) gminy:  
Brzyska  
Dębowiec  
Jasło  



Kołaczyce  
Krempna  
Nowy Żmigród  
Osiek Jasielski  
Skołyszyn  
Tarnowiec 
 
Poz. 6. Powiat kolbuszowski z siedzibą władz w Kolbuszowej obejmujący: 
gminy: 
Cmolas  
Dzikowiec 
Kolbuszowa  
Majdan Królewski  
Niwiska  
Raniżów  
 
Poz. 7. Powiat krośnieński z siedzibą władz w Krośnie obejmujący: 
gminy:  
Chorkówka  
Dukla  
Iwonicz-Zdrój  
Jaśliska 
Jedlicze  
Korczyna  
Krościenko Wyżne  
Miejsce Piastowe  
Rymanów  
Wojaszówka 
 
Poz. 8. Powiat leski z siedzibą władz w lesku obejmujący gminy: 
Baligród 
Cisna 
Lesko 
Olszanica 
Solina 
 
Poz. 8. Powiat leżajski z siedzibą władz w Leżajsku obejmujący: 
1) miasto:  
Leżajsk 
2) gminy:  
Grodzisko Dolne  
Kuryłówka  
Leżajsk  
Nowa Sarzyna 
 

Poz. 10. Powiat lubaczowski z siedzibą władz w Lubaczowie obejmujący: 
1) miasto:  
Lubaczów  
2) gminy:  
Cieszanów  
Horyniec-Zdrój 
Lubaczów  
Narol  
Oleszyce  



Stary Dzików  
Wielkie Oczy 
 

Poz. 11. Powiat łańcucki z siedzibą władz w Łańcucie obejmujący: 
1) miasto:  
Łańcut 
2) gminy:  
Białobrzegi  
Czarna  
Łańcut  
Markowa  
Rakszawa  
Żołynia 
 

Poz. 12. Powiat mielecki z siedzibą władz w Mielcu obejmujący: 
1) miasto:  
Mielec  
2) gminy:  
Borowa  
Czermin  
Gawłuszowice  
Mielec  
Padew Narodowa  
Przecław  
Radomyśl Wielki  
Tuszów Narodowy  
Wadowice Górne 
 

Poz. 13. Powiat niżański z siedzibą władz w Nisku obejmujący: 
gminy:  
Harasiuki 
Jarocin  
Jeżowe  
Krzeszów  
Nisko  
Rudnik nad Sanem  
Ulanów 
 

Poz. 14. Powiat przemyski z siedzibą władz w Przemyślu obejmujący: 
gminy:  
Bircza  
Dubiecko  
Fredropol  
Krasiczyn  
Krzywcza  
Medyka  
Orły  
Przemyśl  
Stubno  
Żurawica 
 



Poz. 15. Powiat przeworski z siedzibą władz w Przeworsku obejmujący: 
1) miasto:  
Przeworsk  
2) gminy:  
Adamówka  
Gać  
Jawornik Polski  
Kańczuga  
Przeworsk  
Sieniawa  
Tryńcza  
Zarzecze 
 

Poz. 16. Powiat ropczycko-sędziszowski z siedzibą władz w Ropczycach obejmujący: 
gminy:  
Iwierzyce  
Ostrów  
Ropczyce  
Sędziszów Małopolski  
Wielopole Skrzyńskie 
 

Poz. 17. Powiat rzeszowski z siedzibą władz w Rzeszowie obejmujący: 
1) miasto:  
Dynów  
2) gminy:  
Błażowa  
Boguchwała  
Chmielnik  
Dynów  
Głogów Małopolski  
Hyżne  
Kamień  
Krasne  
Lubenia  
Sokołów  
Małopolski  
Świlcza 
Trzebownisko  
Tyczyn 
 

Poz. 18. Powiat sanocki z siedzibą władz w Sanoku obejmujący: 
1) miasto:  
Sanok  
2) gminy:  
Besko  
Bukowsko  
Komańcza  
Sanok  
Tyrawa Wołoska  
Zagórz  
Zarszyn 
 



Poz. 19. Powiat stalowowolski z siedzibą władz w Stalowej Woli obejmujący: 
1) miasto:  
Stalowa Wola  
2) gminy:  
Bojanów  
Pysznica  
Radomyśl nad Sanem 
Zaklików  
Zaleszany 
 

Poz. 19. Powiat strzyżowski z siedzibą władz w Strzyżowie obejmujący: 
gminy:  
Czudec  
Frysztak  
Niebylec  
Strzyżów  
Wiśniowa 
 

Poz. 21. Powiat tarnobrzeski z siedzibą władz w Tarnobrzegu obejmujący: 
gminy:  
Baranów Sandomierski  
Gorzyce  
Grębów  
Nowa Dęba 
*** 
 

Miasta: 
1) Krosno - miasto na prawach powiatu  
2) Przemyśl - miasto na prawach powiatu  
3) Rzeszów - miasto na prawach powiatu  
4) Tarnobrzeg - miasto na prawach powiatu. 

 

 





UCHWAŁA NR 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w Rzeszowie 
z dnia 

 
 

w sprawie udzielenia Gminie Radymno pomocy finansowej 
 
 
Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zmianami) oraz art. 220 ust.1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2017r., poz. 2077 tj.)  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala co następuje: 
 

§1 
 
Udziela się Gminie Radymno z budżetu województwa na 2019 rok,  pomocy 
finansowej  w wysokości  200 000,- zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)  
z przeznaczeniem na  realizację zadania: „Wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania i zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły  
w Chotyńcu”. 
 

§2 
 

Szczegółowe zasady, tj. termin przekazania środków oraz ich rozliczenie określone 
zostaną w umowie o udzieleniu pomocy finansowej.  
 

§3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
  Obecnie obiekt byłej szkoły w Chotyńcu użytkuje Uniwersytet Rzeszowski na 

cele związane z prowadzeniem prac archeologicznych dziedzictwa kulturowego. 

W budynku urządzone są sale dydaktyczno-badawcze, biura dla kierownika, 

pomieszczenia służące do przechowywania urządzeń i wyposażenia archeologów 

oraz pomieszczenia socjalne. Obecność pracowników, a także odkrywane eksponaty 

wymagają zachowania w obiekcie odpowiedniej temperatury, której w obecnych 

warunkach nie można osiągnąć. Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania jest  

w złym stanie technicznym. Wartościowe, odkryte materiały oraz zgromadzony sprzęt 

służący pracom badawczo – rozwojowym powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

W tym celu Gmina planuje wykonać ogrodzenie  i zagospodarować teren wokół 

szkoły.  

Wójt Gminy Radymno zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe planowanego 

przedsięwzięcia.   

 

 

 

 
 

 

 



 
UCHWAŁA NR……………/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego 

dla Gminy Sanok. 

 

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 216, ust. 2, pkt 5 i art. 220  

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 

z późn. zm.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Udziela się z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 r. pomoc finansową  

w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) dla Gminy Sanok 

z przeznaczeniem 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”. 

2. Szczegółowe zasady, udzielenia oraz sposób rozliczania pomocy finansowej określi 

umowa. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 
Celem udzielenia pomocy jest wsparcie Gminy Sanok w realizacji 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”. Początek planowanego odcinka drogi znajduje się przy skrzyżowaniu 

z drogą powiatową 2205R Czerteż – Strachocina, koniec natomiast przy „Bobolówce”. 

W chwili obecnej droga prowadząca do „Bobolówki”, jednego z ważniejszych punktów 

kultu religijnego na terenie Polski, jest bardzo wąska, nie posiada chodników, co stwarza 

ogromne niebezpieczeństwo zarówno dla ruchu pieszego, jak też pojazdów mechanicznych. 

Gmina planuje przebudowę drogi polegającą na poszerzeniu i wzmocnieniu jej 

nawierzchni, wybudowaniu chodnika z kostki brukowej przy jezdni w km 0+007 – 0+179. 

Nawierzchnie wszystkich zjazdów zlokalizowane przy projektowanym odcinku drogi zostaną 

wyremontowane. Istniejące rowy przydrożne zostaną przebudowane, a pobocza jezdni na 

całym odcinku utwardzone kruszywem. Ponadto przebudowany zostanie przepust w ciągu 

drogi, który będzie zabezpieczony poprzez montaż bariery energochłonnej i poręczy dla 

pieszych. Bez wsparcia finansowego Województwa Gmina nie będzie w stanie zrealizować 

zadania. 

Biorąc powyższe wnioskuję o udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Sanok na 

realizację przedmiotowego zadania. 
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UCHWAŁA NR  …./ …. /19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia  …………. 2019 r. 

 
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 
oraz Uchwały Nr …………… Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 
2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.  

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 

 o kwotę 552.241,-zł, w tym: 

1) dochodów bieżących o kwotę 72.000,-zł, 

2) dochodów majątkowych o kwotę 480.241,-zł. 

2. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 1 zwiększa się plan dochodów: 

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój 

przedsiębiorczości z tytułu zwrotu przez partnera niewykorzystanej dotacji 

dotyczącej realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 o kwotę 72.000,-zł (dochody bieżące), 

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75863 – Regionalne Programy 

Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na 

realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 480.241,-zł (dochody 

majątkowe). 

 

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

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
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4. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2019 r. w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 - Rozwój 

przedsiębiorczości o kwotę 552.241,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące             552.241,-zł 

wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych                   552.241,-zł 

2) wydatki majątkowe                                                                                        - 

 

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

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych określone § 1 ust. 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dotyczące realizacji projektu pn. 

„Podkarpacka Platforma wsparcia biznesu” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 552.241,-zł, 

jako zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji oraz płatności związanej 

z realizacją ww. projektu. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 
11.01.2019 
Sporządziła: 
Anna Kapuścińska 



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Źródło

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

150 15011 72 000

Dochody z tytułu zwrotu przez partnera 

niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację 

projektu pn. "Podkarpacka Platforma wsparcia 

biznesu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (§ 

2957).

Urząd 

Marszałkowski/

RR

Zmiana dotyczy 

przedsięwzięcia ujętego w 

WPF. 

Wraz z ustaleniem planu 

wydatków w dziale 150 w 

rozdziale 15011.

758 75863 480 241

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej jako refundacja wydatków 

poniesionych ze środków własnych na realizację 

projektów własnych w ramach Regionalnego 

programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 ( § 6257).

Urząd 

Marszałkowski/

RP

Zmiana dotyczy 

przedsięwzięcia ujętego w 

WPF. 

Wraz z ustaleniem planu 

wydatków w dziale 150 w 

rozdziale 15011.

0 552 241

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora departamentu Rozwoju Regionalnego zaakceptowanego 

przez Członka Zarządu Województwa nadzorującego realizację zadań budżetowych.

DOCHODY

Suma

Ogółem plan 

dochodów
552 241
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

150 15011 552 241

Ustalenie planu wydatków dotyczących realizacji 

projektu pn. "Podkarpacka Platforma wsparcia 

biznesu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z 

przeznaczeniem na zwrot do Iministerstwa Finansów 

niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2018 r. (§ 

2957 - 552.241,-zł).

Urząd 

Marszałkowski/ 

Dep. RR

Zmiana dotyczy 

przedsięwzięcia ujętego w 

WPF.

Finansowanie wydatków:

1) dochody w dziale 150 w 

rozdziale 15011 - 

72.000,-zł,

2) dochody w dziale 758 w 

rozdziale 75863 - 480.241,-zł.

0 552 241

WYDATKI

552 241

Suma

Ogółem plan 

wydatków

Strona 2 z 2



§ kwota § kwota

150 15011 0 2957 72 000

758 75863 6257 480 241

0 552 241

0 72 000

0 480 241dochody majątkowe

dochody bieżące

Razem

w tym:

Załącznik Nr 1 do Uchwały … / … /19 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia …... w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW

Dział Rozdział
zwiększeniazmniejszenia



§ kwota § kwota

150 15011 0 2957 552 241

0 552 241

0 552 241

0 0

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Razem

Załącznik Nr 2 do Uchwały  …. / … / 19 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ……. w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia



- PROJEKT – 

 

 

UCHWAŁA NR ......................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia ...................................................... 

 
w sprawie określenia dochodów gromadzonych 

przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.), art. 8 ust. 22 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) i art. 223 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 
2077, z późn. zm.), 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe, o których  mowa w § 2 - § 4, 
gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody uzyskiwane z następujących źródeł, 
z zastrzeżeniem § 2 - 4: 

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki 
budżetowej, 

2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące 
w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej, 

3) z odsetek od wolnych środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku, 
4) z tytułu oddania składników majątkowych w najem, dzierżawę, użyczenie lub 

udostępnienie, na zasadach określonych w odpowiedniej uchwale Sejmiku 
Województwa  Podkarpackiego w sprawie zasad gospodarowania mieniem 
Województwa Podkarpackiego, 

5) z tytułu podatku od towarów i usług VAT w związku z korektą współczynnika 
i prewspółczynnika za lata poprzednie, 

6) z tytułu wpływów z usług kserograficznych, 
7) z prowizji towarzystw ubezpieczeniowych od grupowego ubezpieczenia 

uczniów (słuchaczy) i pracowników, 
8) z tytułu nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochód, 

o którym mowa w niniejszej uchwale, 
9) z wpłat ze sprzedaży surowców wtórnych oraz złomu, 
10) z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki pielęgnacyjnej lub 

uszkodzonego drewna z terenu jednostki, 
11) z tytułu sprzedaży zbędnych składników mienia ruchomego stanowiącego 

własność jednostki. 
 

  



§ 2. 
 

1. Wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe: 
1) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Jaśle, 
2) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Łańcucie, 
3) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Mielcu, 
4) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Przemyślu, 
5) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Rzeszowie, 
6) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Sanoku, 
7) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Stalowej Woli, 
8) Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju, 
9) Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w Rzeszowie, 
- gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody uzyskiwane ze źródeł 
określonych w ust. 2 

2. Źródła dochodów: 
1) wskazane w § 1, 
2) z opłat za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, indeksu, legitymacji 

szkolnej oraz innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania, 
3) z opłat za korzystanie z internatu szkolnego oraz stołówki szkolnej, 
4) z wpływów związanych z organizacją egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie, 
5) z tytułu sprzedaży wycofanych książek z księgozbioru biblioteki szkolnej 

i materiałów bibliotecznych zbędnych lub z innych powodów nieprzydatnych, 
6) ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach pracowni 

przedmiotowych. 
 

§ 3. 
 
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie gromadzi na 
wyodrębnionym rachunku dochody uzyskiwane: 

1) ze źródeł wskazanych w § 1, 
2) z opłat za wydanie duplikatu świadectwa lub zaświadczenia ukończenia kursu 

przez nauczyciela, 
3) z odpłatności uczestników za udział: 

a) w szkoleniach, kursach, konferencjach, warsztatach, seminariach 
organizowanych przez jednostkę 

b) we współorganizowanych przez jednostkę studiach podyplomowych, 
c) w innych formach i przedsięwzięciach, których organizacja wynika z 

zapisów statutu jednostki,  
- w tym za wyżywienie, catering i noclegi, 

4) z prowadzenia działalności wydawniczej, w tym również z wydawania opinii 
eksperckich, sprzedaży publikacji, sprzedaży praw autorskich do utworów  



wytwarzanych przez jednostkę lub utworów wytworzonych przez podmioty 
zewnętrzne na zlecenie jednostki; 

5) ze sprzedaży wydawnictw jednostki, 
6) z wpływów z tytułu opracowywania diagnoz problemów i potrzeb 

edukacyjnych w szkołach i jednostkach samorządu terytorialnego dla potrzeb 
projektów dofinansowywanych ze środków z UE – w zakresie prowadzonej 
działalności statutowej, 

7) z wpływów z faktycznie zużytych mediów przez najemcę, w przypadkach 
o których mowa w § 1 pkt 4, 

8) za usługi reprograficzne świadczone na potrzeby doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 

 
§ 4. 

 
1. Wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe: 

1) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, 
2) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego 

w Przemyślu, 
3) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, 
4) Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, 
- gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody uzyskiwane ze źródeł 
określonych w ust. 2 

2. Źródła dochodów: 
1) wskazane w § 1, 
2) z tytułu sprzedaży wycofanych książek z księgozbioru biblioteki, 

zbędnych  materiałów bibliotecznych i płyt winylowych,  
3) z opłat wskazanych w statutach bibliotek pedagogicznych: 

a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia 
międzybiblioteczne, 

b) za wypożyczenie materiałów audiowizualnych, 
c) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne, 
d) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, 
e) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych, 
f) z wpływów ze świadczonych usług kserograficznych,  
g) opłat za wydruki komputerowe,  
h) z opłat za wydanie karty bibliotecznej, 
i) z opłat za wysłanie kserokopii lub materiałów bibliotecznych do czytelnika 

w ramach e-usług świadczonych w ramach projektu „Podkarpackie  
e-biblioteki pedagogiczne”, w tym: 

 opłata za usługę pocztową lub kurierską, 
 opłata za kopertę (paczkę, opakowanie),  

 
§ 5. 

 
Dochody ze źródeł, o których mowa w § 1 - § 4 wraz z odsetkami przeznaczone są 

na:  
1) cele wskazane przez darczyńcę, 
2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu 

odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie 
albo użytkowaniu jednostki budżetowej, 



3) wydatki związane z finansowaniem kosztów działalności związanej 
z uzyskiwanymi dochodami, 

4) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości będącej w użytkowaniu 
jednostki, 

5) wydatki związane z wykonywaniem remontów oraz zadań inwestycyjnych, 
6) wydatki związane z zakupem materiałów przeznaczonych do żywienia lub 

cateringu, w przypadkach o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i § 3 pkt 3, 
7) wydatki związane z wyposażeniem jednostki w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

niezbędny do wykonywania zadań statutowych, 
8) wydatki związane z organizacją przez jednostkę przedsięwzięć oświatowych,  
9) wydatki związane z ofertą edukacyjną jednostki, 
10) koszty prowadzenia rachunku bankowego i prowizji bankowej. 

 
§ 6. 

 
1. Dyrektorzy wojewódzkich oświatowych jednostek budżetowych opracowują 

projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym 
rachunku oraz  wydatków nimi finansowanych wraz z uzasadnieniem, 
w szczegółowości dział, rozdział, paragraf i przekazują Zarządowi Województwa 
w terminie umożliwiającym ujęcie ich w projekcie uchwały budżetowej. 

2. Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków 
z nich finansowanych sporządzany jest w trybie określonym jak dla uchwały 
budżetowej Województwa Podkarpackiego. 

3. Dokonywanie zmian w planie finansowym następuje w trybie przewidzianym jak 
dla budżetu Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 7. 

 
1. Dyrektorzy wojewódzkich jednostek oświatowych budżetowych mogą 

występować z wnioskiem o zmianę planu finansowego. 
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 zatwierdzana jest przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego w przypadku przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji 
budżetowej lub Sejmik Województwa Podkarpackiego – w przypadku zwiększeń 
planu. 

3. O dokonanych zmianach powiadamia się dyrektorów jednostek. 
4. Dyrektorzy jednostek przesyłają zmieniony i podpisany plan finansowy na koniec 

miesiąca, w którym dokonano zmian. 
 

§ 8. 
 
Traci moc uchwała nr L/963/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez 
wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe zmienionej uchwałą nr VIII/107/11 z 
dnia 18 kwietnia 2011 r., uchwałą nr LI/1047/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r., uchwałą nr 
XIX/327/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. oraz uchwałą nr LII/860/18 z dnia 23 kwietnia 
2018 r. 
 

§ 9. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych Samorządowe jednostki 
budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 
gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności: 
1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki 

budżetowej; 
2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w 

zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w szczególności: 
1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody; 
2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku; 
3) przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być 

przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych; 
4) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 

finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 
 
 
W porównaniu do poprzedniej regulacji uszczegółowiono katalog 

dochodów oraz źródeł ich pozyskiwania, które będą gromadzone przez 
poszczególne rodzaje wojewódzkich jednostek oświatowych na wyodrębnionym 
rachunku bankowym.  

 
 
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt przygotował: 
Bogusław Śnieżek (tel. 5933) – Departament Edukacji, Nauki i Sportu 
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Uchwała Nr     /     / 19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia                  2019 roku 

 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału 45/100  

w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 578 o pow. 
0,0342 ha, zabudowana  budynkiem handlowo – biurowym,  położona   

w Sanoku przy ul. Piłsudskiego na rzecz Powiatu Sanockiego  
 

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 
t.j.). 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje; 

 
§ 1 

1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Sanockiego udziału 

45/100 w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 578 o pow. 

0,0342 ha, zabudowana budynkiem handlowo – biurowym,  położonym   

w Sanoku przy ul. Piłsudskiego, obj. KW Nr KS1S/00053499/0, stanowiącego 

własność Województwa Podkarpackiego, użytkowanego do tej pory w postaci 

niewydzielonego lokalu o powierzchni użytkowej 329,36 m2.  

2. Darowizny dokonuje się z przeznaczeniem na cele statutowe Starostwa. 
  

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



RG-II.7740.2.7.2018.ES 
 

 
UZASADNIENIE 

 
 

Niewydzielony lokal o powierzchni użytkowej 329,36 m2, któremu odpowiada 
udział 45/100  w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 578 
o pow. 0,0342 ha, zabudowanej budynkiem handlowo – biurowym,  położonym   
w  Sanoku przy ul. Piłsudskiego, obj. KW nr KS1S/00053499/0, stanowi własność 
Województwa Podkarpackiego, na którym ustanowiony był trwały zarząd na rzecz 
Podkarpackiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie (obecnie  
postawiony w stan likwidacji do 31.12.2018 r.). 

Część lokalu udostępniona jest Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu 
Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który nie jest 
zainteresowany trwałym nabyciem nieruchomości. 
 Przedmiotowy lokal wymaga sporych nakładów finansowych na 
przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych i remontowych, między innymi: 
- wykonania docieplenia ścian budynku i elewacji, 
- remontu orynnowania, 
- wykonania izolacji ścian piwnic metodą iniekcji, 
- remontu instalacji odgromowej,  
- remontu posadzek i tynków w pomieszczeniach, 
- demontaż urządzeń nieczynnej kotłowni. 

Roczny średni koszt utrzymania lokalu (podatek od nieruchomości, gaz, woda, 
odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, ubezpieczenie mienia, 
przeglądy roczne i pięcioletnie) wynosi około 20 000 zł.  
 Zarząd Powiatu Sanockiego pismami z dnia  5 i 26 września br. zwrócił się  
z prośbą o przekazanie przedmiotowego lokalu na rzecz Powiatu Sanockiego. 
Pozytywna decyzja umożliwiłaby zagospodarowanie w/w lokalu na potrzeby  
jednostki.  
 Wartość rynkowa lokalu wynosi 958 700 zł (wg operatu szacunkowego  
z marca 2018 r.).  

Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowa nieruchomość stała się zbędna dla 
wykonywania zadań Województwa Podkarpackiego, a Starostwo Powiatowe  będąc 
współwłaścicielem przedmiotowego budynku potrzebuje powiększyć swoją własność 
na realizację celów statutowych, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.   

Przekazanie w formie darowizny gwarantuje wykorzystanie nieruchomości na 
cel przekazania. W przypadku niezrealizowania celu – lokal podlega zwrotowi do 
zasobu Województwa Podkarpackiego.  
 



projekt 
UCHWAŁA NR 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia ………….2019 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących 
opracowania Raportu o stanie województwa 

 
Na podstawie art. 34 a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018 r.  poz. 913 z późn. zm.) 

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
Określa się szczegółowe wymogi dotyczące opracowania Raportu o stanie 
województwa, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Uzasadnienie 
 
 
           Art. 34a Ustawy o samorządzie województwa nakłada na zarząd województwa 
obowiązek przedstawienia sejmikowi województwa co roku do dnia 31 maja raportu  
o stanie województwa obejmującego podsumowanie działalności zarządu 
województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów         
i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego. Sejmik 
województwa może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące 
raportu.  
           W związku z powyższym niezbędne jest przyjęcie przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego uchwały określającej szczegółowe wymogi dotyczące opracowania 
Raportu o stanie województwa, który powinien zawierać odniesienie się do zadań 
samorządu województwa wynikających z art. 14 ust 1 Ustawy o samorządzie 
województwa. 
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Załącznik do Uchwały Nr  …   
Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego  

z dnia…………2019 r. 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE OPRACOWANIA  
RAPORTU O STANIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
 

1. Wprowadzenie 

Obowiązek opracowania raportu o stanie województwa wynika z przepisów 
ustawy o samorządzie województwa. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności 
Zarządu Województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał Sejmiku Województwa i budżetu obywatelskiego*. 
Sejmik województwa w drodze uchwały może ustalić szczegółowe wymogi dotyczące 
Raportu. 

Podstawowym dokumentem, w oparciu o który realizowana jest polityka rozwoju 
województwa jest Strategia Rozwoju Województwa. Z tego też względu Raport o 
stanie województwa powinien odnosić się do zapisów strategii. 

Opracowany Raport o stanie województwa stanowić będzie punkt wyjścia do debaty, 
w której udział wziąć mogą zarówno radni sejmiku jak i mieszkańcy województwa. 
Ponadto dokument jest podstawą do udzielenia wotum zaufania dla Zarządu 
Województwa. Dlatego też zawartość i układ Raportu są niezwykle istotne. 

Szczegółowe wymogi dotyczące opracowania Raportu o stanie województwa 
określają m.in. minimalny zakres tematyczny dokumentu, układ dokumentu i sposób 
jego opracowania. 

 
 

2. Ramowy układ Raportu o stanie Województwa Podkarpackiego 
 
Raport o stanie województwa powinien składać się z następujących części: 

1) Wstęp - informacja ogólna związana z sytuacją społeczno-gospodarczą 
województwa; 

2) Część I: syntetyczny opis realizacji polityk zgodnie z art.14 ustawy 
o samorządzie województwa, programów i strategii uzupełniony opisem 
statystycznym; 

3) Część II: wykaz uchwał Sejmiku Województwa wraz z podsumowaniem 
oraz sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego*;1 

4) Zakończenie – zwięzłe podsumowanie całości raportu. 

Wstęp powinien zawierać  informację ogólną związaną z sytuacją społeczno-
gospodarczą województwa. 

W pierwszej części Raportu przedstawiona powinna być informacja dotycząca 

                                                      
* w sytuacji gdy jest on realizowany przez Samorząd Województwa. 
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działalności Zarządu w roku poprzednim w zakresie realizacji polityk, programów 
i strategii. Podstawą opracowania tej części dokumentu będą dane zawarte 
w ramach oficjalnych publikacji oraz wewnętrznych opracowań analitycznych. 
Informacje zawarte w pierwszej części Raportu zostaną przedstawione w korelacji 
z dziedzinami wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Województwa. 

W odniesieniu do wyznaczonych dziedzin działań strategicznych zostanie 
przedstawiony syntetyczny opis statystyczny, wykaz realizowanych przez Samorząd 
Województwa projektów, konkursów, grantów oraz przyjętych i wdrażanych 
dokumentów strategicznych. Każdy z obszarów zawierał będzie podsumowanie, 
w ramach którego sformułowane zostaną wnioski. 

W drugiej części zostanie przedstawiony wykaz przyjętych przez Sejmik 
Województwa uchwał wraz z krótkim podsumowaniem oraz sprawozdanie z realizacji 
budżetu obywatelskiego*. 

 
 

3. Sposób opracowywania Raportu o stanie województwa 
 

Raport o stanie województwa w warstwie statystycznej odnosił się będzie do 
najważniejszych obszarów społeczno-gospodarczych istotnych dla rozwoju 
i funkcjonowania województwa. 

Podstawowym źródłem informacji w zakresie opisów sytuacji społeczno-
gospodarczej będą oficjalne publikacje Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych 
instytucji publicznych i samorządowych. Informacje statystyczne prezentowane będą 
zgodnie ze stanem dostępności na czwarty kwartał roku, za który opracowywany jest 
Raport. 

Równocześnie w sposób szczególny będzie ujmował opis realizacji zadań 
wynikających z kompetencji Samorządu Województwa Podkarpackiego. 

Informacje dotyczące realizacji zadań Zarządu Województwa przygotowane 
będą w oparciu o dane gromadzone przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego 
oraz jednostki organizacyjne Województwa Podkarpackiego. Będą one 
przedstawione zgodnie ze stanem na koniec roku, za który opracowywany jest 
Raport o stanie województwa. Dopuszcza się ujęcie informacji w innych 
czasookresach jeśli system ich gromadzenia i publikacji uniemożliwia rzetelne ich 
przedstawienie lub wydaje się to zasadne z punktu widzenia przedstawienia 
problematyki danego obszaru. 

 
 

4. Harmonogram opracowywania Raportu o stanie województwa 

Prace redakcyjne związane z przygotowaniem Raportu realizowane będą w I 
kwartale roku następnego po roku, za który opracowywany jest Raport. Projekt 
Raportu będzie przyjęty przez Zarząd Województwa nie później niż do 30 kwietnia. 
Następnie zostanie przekazany Sejmikowi Województwa zgodnie z przepisami 
ustawy. 

Za opracowanie Raportu odpowiada Zarząd Województwa. Natomiast 
przygotowanie Raportu o stanie województwa koordynować będzie departament 
właściwy ds. opracowania i monitorowania Strategii Województwa. 



PROJEKT  
 
 
 

UCHWAŁA NR ........................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE  
z dnia ........................................... 

 
w sprawie zamiaru likwidacji Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.), art. 89 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), 
 
  

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2019 r., szkoły i placówkę 

wchodzące w skład wojewódzkiej jednostki budżetowej - Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie: 
1) Medyczną Szkołę Policealną w Łańcucie, 
2) Policealną Szkołę Medyczno-Społeczną dla Dorosłych w Łańcucie, 
3) Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie. 

2. Słuchaczom zlikwidowanej szkoły, o  której mowa w ust. 1 pkt 2 zapewnia się 
możliwość kontynuowania nauki w Policealnej Szkole Medyczno-Społecznej dla 
Dorosłych w Rzeszowie wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. 

 
§ 2. 

 
O zamiarze likwidacji, o której mowa w § 1 należy niezwłocznie zawiadomić uczniów 
i słuchaczy szkół i placówki wchodzących w skład Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie, Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty oraz odpowiednie władze statutowe związków zawodowych. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  



UZASADNIENIE 
 
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe szkoła publiczna może być zlikwidowana 

z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten 
organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego 
samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ 
prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, 
zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla 
dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu (art. 89 ust. 
1). Przepis ten ma również zastosowanie do placówek publicznych, z wyjątkiem 
warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego (art. 58 ust. 8). 

 
W skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Łańcucie wchodzi: 
1) Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie, 
2) Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Łańcucie, 
3) Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie.  

 
Centrum prowadzi  kształcenie w zawodach medycznych, społecznych 

i pokrewnych dla młodzieży (w formie stacjonarnej), dorosłych (w formie zaocznej 
i stacjonarnej). Centrum może również prowadzić kształcenie ustawiczne dorosłych 
poprzez prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności 
zawodowych, kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych.   

 
Siedzibą Centrum jest Łańcut, ul. Grunwaldzka 11. 
 
Zawody, w których kształciło Centrum w poszczególnych latach szkolnych: 
 

2017/2018 2018/2019 
Terapeuta zajęciowy – dla młodzieży  Opiekunka dziecięca - dla dorosłych 
Technik masażysta – dla młodzieży Opiekun medyczny - dla dorosłych 
Technik usług kosmetycznych 
– zaoczny dla dorosłych 

Technik masażysta  – dla młodzieży 

  Terapeuta zajęciowy– dla młodzieży 

  
Technik usług kosmetycznych 
– zaoczny dla dorosłych 

 
 
Poniżej przedstawiono dane liczbowe związane z funkcjonowaniem 

Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Łańcucie: 

 

Budżet jednostki 
2017 rok 1 335 495 

2018 rok 1 215 580 

plan 2019 rok 1 145 015 

Subwencja oświatowa 2017 rok 861 139 



2018 rok 639 476 

plan 2019 rok 557 507 

Różnica uzupełniona  
z budżetu Województwa 

2017 rok 474 356 

2018 rok 576 104 

plan 2019 rok 587 508 

Liczba słuchaczy 
(wg SIO na dzień 30.09)  

2016 rok 120 

2017 rok 89 

2018 rok 59 

Miesięczny koszt 1 słuchacza 

2017 rok 927 

2018 rok 1 138 

plan 2019 rok 1 617 

Liczba nauczycieli - etaty 

2017 rok 8,82 

2018 rok 9,61 

plan 2019 rok 8,57 

Liczba pracowników 
niepedagogicznych - etaty 

2017 rok 5,25 

2018 rok 5,75 

plan 2019 rok 5,25 

Liczba nauczycieli - osoby 
plan 2019 rok 

18 

Liczba pracowników 
niepedagogicznych - osoby plan 2019 rok 

8 

 
 
Liczba uczniów (słuchaczy) w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019: 
 

Rok szkolny 
2017/2018 

Rok 
nauki 

Forma 
nauki 30.09.17 30.11.17 28.02.18 31.05.18 29.06.18 

Terapeuta 
zajęciowy I rok 

dla 
młodzieży 11 11 7 7 5

Technik 
masażysta I rok 

dla 
młodzieży 23 17 11 11 10

Technik usług 
kosmetycznych I rok 

dla 
dorosłych - 
forma 
zaoczna 27 24 14 14 14

Technik 
masażysta II rok 

dla 
młodzieży 11 11 11 11   

Technik usług 
kosmetycznych II rok  

dla 
dorosłych - 
forma 
zaoczna 17 17 16 16   

RAZEM 89 80 59 59 29
 

 
Rok szkolny 
2018/2019 

Rok 
nauki 

Forma 
nauki 30.09.18 30.11.18 31.12.18 

Opiekunka 
dziecięca I rok 

dla 
dorosłych - 
forma 
stacjonarna 14 13 11



Opiekun 
medyczny I rok 

dla 
dorosłych - 
forma 
stacjonarna 16 15 15

Technik 
masażysta II rok 

dla 
młodzieży 10 10 10

Terapeuta 
zajęciowy II rok 

dla 
młodzieży 5 5 5

Technik usług 
kosmetycznych II rok 

dla 
dorosłych - 
forma 
zaoczna 14 13 13

RAZEM 59 56 54
 

 
 
Z uwagi na małą liczbę uczniów łączono zajęcia dla zawodów Terapeuta 

zajęciowy oraz Technik masażysta (w roku szkolnym 2017/2018) oraz dla zawodów 
Opiekunka dziecięcia i Opiekun medyczny oraz Technik masażysta i Terapeuta 
zajęciowy (w roku szkolnym 2018/2019). 

W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano kurs – Asystent osoby 
niepełnosprawnej dla 17 słuchaczy. W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowano kurs 
– Asystent osoby niepełnosprawnej (dla 13 słuchaczy) oraz kurs technik usług 
kosmetycznych (dla 8 słuchaczy). 

W przypadku likwidacji jednostki konieczne będzie zapewnienie możliwości 
kontynuowania nauki dla 13 słuchaczy kierunku Opiekunka dziecięca, prowadzonego 
w Policealnej Szkole Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie. Taka 
możliwość stworzona zostanie w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. 

 
Mała liczba uczniów (słuchaczy) w oddziałach oraz spadek zainteresowania 

kształceniem w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Łańcucie, jak również fakt funkcjonowania w niewielkiej odległości 
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Rzeszowie z bogatszą do łańcuckiej ofertą edukacyjną, uzasadniają zamiar 
likwidacji tej jednostki. 

 
Uchwała o zamiarze likwidacji jest aktem prawnym podejmowanym w sprawie 

objętej opiniowaniem przez odpowiednie władze statutowe związku zawodowego 
stosownie do przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. 



SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH RADNYCH 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

IV KWARTAŁ 2018 ROKU 

 

16 PAŹDZIERNIKA 2018 R., BRUKSELA (BELGIA) 

Osoby uczestniczące: 

Jacek Kotula Radny Województwa Podkarpackiego 

Otwarcie wystawy „ Polska Walcząca” 

16 października 2018 r. Parlamencie Europejskim w Brukseli zaprezentowana została 

wystawa „Polska Walcząca”. W uroczystości wzięli udział m.in. polscy parlamentarzyści, 

Jan Baster – wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Ewa Leniart – wojewoda 

podkarpacki, dr Dariusz Iwaneczko – dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie oraz 

zaproszeni goście. Podczas otwarcia wystawy odczytano list od Marszałka 

Województwa Podkarpackiego. Wystawa przedstawia początki polskiej konspiracji we 

wrześniu 1939 roku. Pokazuje rozwój walk i jej różnorodne formy przeciwko obu 

okupantom – Niemcom i Sowietom. Część wystawy zrobiona przez Centralę IPN w 

Warszawie została uzupełniona przez panele przygotowane przez Oddział IPN w 

Rzeszowie, na których została zobrazowana działalność Polskiego Państwa 

Podziemnego na Podkarpaciu. Całość wystawy składa się z 25 paneli, przygotowana 

jest w języku polskim i angielskim. Dopełnieniem wystawy były zdjęcia z prac 

ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w miejscach, w 

których odnajdywane są szczątki bohaterów Polski Walczącej. 

Koszt wyjazdu: 156,63 zł 

26-28 LISTOPADA2018 R., RZYM ( WŁOCHY) 

Osoby uczestniczące: 

Bogdan Romaniuk  Radny Województwa Podkarpackiego 

Otwarcie wystawy o rodzinie Ulmów 



W dniu 27 listopada 2018 r. miało miejsce otwarcie wystawy "Honorując 

Sprawiedliwych". Wystawie towarzyszyło sympozjum, podczas którego 

zaprezentowano kolejne świadectwa heroiczności rodziny Ulmów. Wzięli w nim 

udział m.in. kard. Angelo Amato - emerytowany Prefekt Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych, abp Adam Szal - Metropolita Przemyski, Wojciech Kolarski - 

podsekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta RP, Jan Kasprzyk - szef Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Irena Senderska-Rzońca - 

przedstawiciel Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, rektor Papieskiego 

Uniwersytetu Urbanianum Prof. Leonardo Sileo oraz ks. prof. Jan Mikrut także z tej 

uczelni, ks. dr Witold Burda – postulator procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów.                      

  

Samorząd Województwa reprezentowali wicemarszałek Piotr Pilch oraz radny 

województwa Bogdan Romaniuk, a jednocześnie fundator fundacji im. Rodziny 

Ulmów SOAR, która wraz z archidiecezją przemyską jest współorganizatorem 

wystawy. 

Koszt wyjazdu: 3,437,51 zł 























































 
KZ.I.0021.3.2019.EG 

 
 

INFORMACJA  
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego   
w okresie od 03 grudnia 2018 r. do 08 stycznia 2019 r. 

 
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego 
obradował na posiedzeniach: 
 nr   4 w dniu 03 grudnia 2018 r., 
 nr   5 w dniu 04 grudnia 2018 r. 
 nr   6 w dniu 10 grudnia 2018 r. 
 nr   7 w dniu 11 grudnia 2018 r. 
 nr   8 w dniu 14 grudnia 2018 r. 
 nr   9 w dniu 18 grudnia 2018 r. 
 nr 10 w dniu 20 grudnia 2018 r. 
 nr 11 w dniu 27 grudnia 2018 r. 
 nr 12 w dniu 28 grudnia 2018 r. 
 nr 13 w dniu 02 stycznia 2019 r. 
 nr 14 w dniu 07 stycznia 2019 r. 
 nr 15 w dniu 08 stycznia 2019 r. 
 
Przedmiotem 4. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
03 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 
  
 Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji 100. rocznicy walk 

w obronie Lwowa i Przemyśla. 
 
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 
 
Przedmiotem 5. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
04 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 
  
I. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

- określenia szczegółowego zakresu współzarządzania zbiorami danych                     
w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

- zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających 
raportowaniu do Komisji Europejskiej, 

- promocji Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji, 
- nierozstrzygnięcia naboru nr RPPK.06.05.00-IZ.00-18-001/18 w ramach osi 

priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.5 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020, 

- zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
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osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura 
drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014 – 
2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-013/18, 

- wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0050/16 pn. 
„Prace budowlane, konserwatorskie i zakup wyposażenia służących 
zachowaniu zabytkowego kościoła parafialnego i starej plebani Parafii 
Rzymskokatolickiej  
p.w. św. Mikołaja bp w Lubli”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką  
p.w. Św. Mikołaja bp w Lubli, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

- skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                     
w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt. I SA/Rz 920/18, 

- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej,  

- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej,  

- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej,  

- wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres 
pełnomocnictwa, 

- wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres 
pełnomocnictwa, 

- wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu 
Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. 
„Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 
875 Mielec – Leżajsk”, 

- zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku, 

- zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu przebudów 
dróg wojewódzkich w 2018 roku, 

- zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 
Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 

- wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formie pozaszkolnej  
w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Przemyślu w roku szkolnym 2018/2019, 

- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  
na stopień nauczyciela mianowanego, 

- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  
na stopień nauczyciela mianowanego, 

- wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli, 

- nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Tajęcinie, gmina 
Trzebownisko, 

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 
nieruchomości położonych w miejscowości Wilcza Wola, gmina Dzikowiec, 
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- przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. 
„Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego”, 

- przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu 
ambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”, 

- przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu 
ambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu”, 

- uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Koncert osób 
niewidomych i słabowidzących”, zgłoszonego przez Polski Związek 
Niewidomych Okręg Podkarpacki, ul. Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów w 
ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans 
Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu 
na lata 2008 – 2020”, 

- uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Niech magia 
Świąt połączy nas – integracyjne spotkanie opłatkowe osób 
niepełnosprawnych”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej, ul. Wiejska 90, 36-100 
Kolbuszowa w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz 
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 
Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020”, 

- wyrażenia zgody na finansowanie w części ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z UE i BP 
związanych  
z realizacją projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 
- udzielenia pełnomocnictwa, 
- zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium Marszałka 

Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2018/2019, 
- przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

 
II. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego                     

w sprawie: 
- określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki 

budżetowe, 
- przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi 
Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

- przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. 
Św. Ojca Pio w Przemyślu. 

- przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. 
Zofii  
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

 
III. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
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- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Czarna „Borowa 1”, 

- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „RYMANÓW”, 

- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ”, 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 3/2017 w miejscowości Ruda, 

- uzgodnienia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. 

 

IV. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  
 
- przekazania trwałego zarządu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 
 

V. Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca możliwości zwiększenia wartości dofinansowania 

środkami budżetu państwa projektu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie pn. „Profilaktyka, diagnostyka                     
i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym                     
i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach 
klinicznych oraz rehabilitacją”, planowanego do realizacji  
w ramach RPO WP 2014 – 2020. 

2. Informacja w sprawie warunkowego uruchomienia rezerwy wykonania w osi  
VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO WP 2014 – 2020.  

3. Informacja w zakresie zgłoszonych do KE nieprawidłowości stwierdzonych  
w III kwartale 2018 r. w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.  

4. Informacja nt. Uniwersytetu Samorządności w ramach Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. 

5. Informacja dotycząca odstąpienia od przeprowadzenia planowanego na 
grudzień 2018 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 
wsparcie infrastruktury b+r jednostek naukowych. 

6. Wniosek w sprawie samofinansowania remontu chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w m. Dąbrówki 
przez Gminę Czarna. 

7. Tabelaryczne zestawienie wniosków o dokonanie zmian w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2018 r. złożonych przez Departamenty 
Urzędu – na sesję Sejmiku w miesiącu grudniu 2018 r. 

8. Tabelaryczne zestawienie wniosków o dokonanie zmian limitu wydatków w 
WPF  
– na sesję Sejmiku w miesiącu grudniu 2018 r. 

 
Przedmiotem 6. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
10 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 

  
1. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie: 
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− zmiany uchwały Nr I/6/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− zmiany uchwały Nr I/10/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− zmiany uchwały Nr I/11/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy 
z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa 
Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, 
Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli. 

− wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Podkarpackie udziałów  
w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
celem ich dobrowolnego umorzenia, 

− wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego w Spółce 
AMTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 
na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – etap I” oraz 
„Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od 
węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 
− zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2018 – 2042. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− odstąpienia od złożenia skargi na decyzję Ministra Finansów. 
 
3. Pozostałe tematy. 
 
1) Informacja o stanie realizacji projektów przewidzianych do finansowania ze 

środków Banku Światowego w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej  
w dorzeczu Odry i Wisły. 

2) Informacja na temat stanu prac związanych z planowaną budową zbiornika 
retencyjnego „Kąty-Myscowa”. 

 
Przedmiotem 7. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
11 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 

 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− wyboru do dofinansowania projektów przewidzianych do realizacji w 2019 r.  
w ramach X Osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020, 

− zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu 
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Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

− odwołania wykonywania obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Tarnobrzegu,   

− powołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, 
− zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Profilaktyka, 

diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z 
chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na 
oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją, z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, 
działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 
6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 
2014-2020, 

− zaopiniowania wniosku Pana Macieja Franty reprezentującego Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. znak: 23/II/2018/0073 z dnia  
22 listopada 2018 r., 

− udzielenia pełnomocnictwa, 
− udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów z tytułu prowadzonych 

postępowań administracyjnych w ramach RPO WP 2007-2013, 
− wyrażenia woli zawarcia aneksu do umowy o przyznanie dotacji w związku  

z realizacją projektu pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin  
z uwzględnieniem zjawiska depopulacji, 

− przyjęcia projektu ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania Strategii rozwoju 
województwa – Podkarpackie 2030, 

− zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu do dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi III Czysta 
energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3 Realizacja  
planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 
2014-2020, 

− zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie  
pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III 
(MPWiK sp. z o.o.)” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE - 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020, 

− zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Budowa 
Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo i ratownictwo 
medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i 
budowa maszyn  
w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, 
działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe 
i ustawiczne oraz PWSZ (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0017/16 
pn. „Prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela  
w Soninie - nowa oferta kulturalna regionu”, realizowanego przez Parafię 
Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Soninie w ramach osi 
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0001/16 
pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach 
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systemu transportu w MOF Sanok-Lesko” realizowanego przez Gminę Miasta 
Sanoka w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-
0012/17, pn. „Poprawa dostępności usług medycznych poprzez przebudowę i 
rozbudowę oraz zakup aparatury medycznej w SP ZOZ w Kolbuszowej”, 
realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Kolbuszowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 03.01.00-18-
0057/17, „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin 
Brzostek, Czarna oraz Pilzno” realizowanego przez Gminę Pilzno, w ramach osi 
priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0316/17 
realizowanego przez ML Project Marcin Lubach w ramach osi priorytetowej  
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały  
Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie 
MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
(nabór 2017), 

− wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych, 
− wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, 
− wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej Miasta i Gminy Kolbuszowa, 
− zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów 
chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku, 

− zmiany uchwały 422/8822/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „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”, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 
− zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez 

Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 

− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Rzeszowie, 

− zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok 2018, 

− zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów w ramach Programu 
wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”, 

− odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego 2022, 
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− zmiany uchwały nr 3/78/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu aktualizacji 
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022, 

− wydania opinii do „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krasne na lata 2019 – 2034”, 

− zrzeczenia się odszkodowania, 
− wyrażenia opinii dotyczącej zniesienia urzędowych nazw obiektów 

fizjograficznych położonych w gm. Jarosław, 
− przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Jasionce i Zaczerniu 

gmina Trzebownisko, będących własnością Województwa Podkarpackiego, 
− odwołania upoważnienia, 
− udzielenia upoważnienia, 
− zmiany Uchwały Nr 430/8979/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na 
zadanie pn. ”Dostosowanie budynku poszpitalnego do potrzeb Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu”, 

− zmiany Uchwały Nr 430/8980/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza 
Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Adaptacja 
pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyślu dla potrzeb Dziennego 
Oddziału Psychiatrycznego”, 

− zmiany Uchwały Nr 399/8406/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania 
„Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS”, 

− uchylenia Uchwały Nr 404/8499/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
6 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania 
„Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 

− uchylenia uchwały Nr 481/10192/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej 
dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na 
zadanie pn. „Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 
− wyrażenia woli zawarcia umowy zbycia udziału w Spółce D&A Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
2. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− wygaszenia decyzji z dnia 28 stycznia 2014 roku, znak: RG-

II.2501.16.18.2014.UZ oraz zmiany decyzji z dnia 18 marca 2003 roku, znak: 
GT.I-7014/16/4/03, zmienionej decyzją z dnia 22 lutego 2011 roku, znak: GG-
II.2501/16-1/2011.AB, zmienionej decyzją z dnia 1 października 2013, znak: GG-
II.2501.16.50.2013.UZ  
i aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, 

− wygaszenia decyzji z dnia 23 czerwca 2009 roku, znak: GT.VI.7014/16-24/09 
oraz zmiany decyzji z dnia 12 lutego 2008 roku, znak: G.T.VI-7014/16/2/08, 
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zmienionej decyzją z dnia 26 listopada 2008 roku, znak: GT.VI.AB.7014/16-3/08 i 
aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− wygaszenia decyzji z dnia 13 sierpnia 2013 roku, znak:  
GG-II.2501.16.231.2013.UZ oraz zmiany decyzji z dnia 14 października 2002 
roku, znak: GT.I-7014/16/3/02, zmienionej decyzją z dnia 23 lutego 2007 roku, 
znak: GT.VI-7014/16/19/07  

− i aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, 
− zmiany decyzji z dnia 18 marca 2003 roku, znak GT.I-7014/16/5/03, zmienionej 

decyzją z dnia 12 lutego 2008 roku, znak: G.T.VI-4014/16/1/08, zmienionej 
decyzją  

− z dnia 11 października 2011 roku, znak: GG-II.2501.16.206.2011.UZ i aktualizacji 
opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 16 listopada 2004 roku, znak: GT.I-7014/16/7/04, 
zmienionej decyzją z dnia 23 lutego 2010 roku, znak: GG.VI.7014/16/7/04/09, 
zmienionej decyzją z dnia 30 marca 2010 roku, znak: GG.VI.7014/16/7/04/09 i 
aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 08 kwietnia 2002 roku, znak GT.I7014/16/6/03, zmienionej 
decyzją z dnia 23 października 2007 roku, znak: GT.VI-7014/16/16/07 i 
aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 26 listopada 2002 roku, znak: GT.I-7014/16/10/02, 
zmienionej decyzją z dnia 23 października 2007 roku, znak: GT.VI-7014/16/14/07  
i aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 20 września 2005 roku, znak: GT.I-7014/16/5/05, 
zmienionej decyzją z dnia 22 stycznia 2007 roku, znak: GG.I-7014/16/2/07 i 
aktualizacji opłaty  

− z tytułu trwałego zarządu, 
− zmiany decyzji z dnia 12 listopada 2002 roku, znak: GT.I-7014/16/9/02 i 

aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, 
− zmiany decyzji z dnia 04 kwietnia 2002 roku, znak: GT.I-7014/16/1/1/02, 

zmienionej decyzją z dnia 23 października 2007 roku, znak: GT.VI-7014/16/12/07 
i aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 27 listopada 2007 roku, znak: GT.VI-7014/16/20/07  
i aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 13 maja 2002 roku, znak: GT.I-7014/16/4/02, zmienionej 
decyzją z dnia 16 października 2007 roku znak: GT.VI-7014/16/10/07 i aktualizacji 
opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 16 grudnia 2002 roku, znak: GT.I-7014/16/11/02, 
zmienionej decyzją z dnia 23 października 2007 roku, znak: GT.VI-7014/16/18/07 
i aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 10 września 2002 roku, znak GT.I-7014/16/8/02, zmienionej 
decyzją z dnia 23 października 2007 roku, znak: GT.VI-7014/16/15/07, zmienionej 
decyzją z dnia 22 lutego 2011 roku, znak: GG-II.2501/16-2/2011.AB i aktualizacji 
opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 13 maja 2002 roku, znak: GT.I-7014/16/5/02, zmienionej 
decyzją z dnia 23 października 2007 roku, znak: GT.VI-7014/16/13/07, zmienionej 
decyzją z dnia 25 sierpnia 2015 roku, znak: RG-II.2501.16.421.2015.UZ, 
zmienionej postanowieniem z dnia 8 września 2015 roku, znak:  
RG-II.2501.16.421.2015.UZ i aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu. 

 
3. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
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− uzgodnienia projektu IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ulicą 
Kwiatkowskiego w Stalowej Woli – Etap I, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 188/15/2009 przy ul. Załęskiej w Rzeszowie, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Błękitny San” w Dynowie, 

− uzgodnienia projektu zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego położonego w rejonie ulic 
Przemysłowej i Niezłomnych w Stalowej Woli – Etap I, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„SIEDLISKA 15”, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 294/6/2017 w rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
− Nr 276/13/2015 w rejonie ul. Hetmańskiej w Rzeszowie – część A, 
− uzgodnienia projektu XII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski, 
− uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola. 
 
4. Pozostałe tematy. 
 
1. Informacja dotycząca aktualnego stanu prac związanych z utworzeniem na 

Podkarpaciu Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej  
(ESA Business Incubation Centre – ESA BIC). 

2. Informacja dotycząca postępowania na zakup przez Województwo Podkarpackie 
10 pojazdów kolejowych w ramach projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei 
Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”. 

 
Przedmiotem 8. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
14 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2018 r., 

 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2018 – 2042, 

 przyjęcia projektu statutu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 
i przekazania do konsultacji, 

 zmian zasad sprawowania nadzoru nad instytucjami kultury, których 
Organizatorem jest Województwo Podkarpackie. 

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 przyjęcia treści umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury 

Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 
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 zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego 2022. 

 
 
 
 
Pozostałe tematy: 
 Informacja na temat pozyskania dokumentu pn. Program Funkcjonalno – 

Użytkowy dla projektu pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” 
wykonanego przez Pracownię Projektową F11, Dr Hab. Inż. Arch. Marcin Furtak. 

 
Przedmiotem 9. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
18 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 

 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

 zatwierdzenia do realizacji Programu Naprawczego Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Rzeszowie, 

 zmiany uchwały nr 476/10061/18 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w ramach projektu pn. 
„Zachowanie                            i promocja dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) dofinansowanego z Programu 
INTERREG EUROPA 2014-2020, 

 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy Nr 1/2018/PPNT z dnia 
24 maja 2018 r. w sprawie finansowania zadań z tytułu zarządzania 
Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym z Rzeszowską Agencją 
Rozwoju Regionalnego S.A., 

 podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa 
podkarpackiego na działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników 
i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku, 

 udzielenia upoważnienia dla Pani Danuty Cichoń Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Regionalnego do reprezentowania Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie w pracach związanych z utworzeniem 
w województwie podkarpackim Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA BIC),  

 decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0004/18 
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – 
Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na 
rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie – etap I” w ramach osi 
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wyboru projektu z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 
2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia  2018 r., 
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 wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0002/16 
pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na 
prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości 
Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” realizowanego przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0034/16 
pn. „Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności do infrastruktury 
instytucji kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Radymnie”, realizowanego przez Miasto Radymno, w ramach osi priorytetowej 
IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-
0036/16 pn. „Rozwój zasobów kultury Gminy Sieniawa poprzez remont, 
przebudowę                          i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zespołu 
kościoła  
p.w. św. Jana Chrzciciela”, realizowanego przez Gminę Sieniawa, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej                     
I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania 
przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Infrastruktura 
B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18 – edycja III), 

 wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich 
wdrożenia”, typ projektu „Infrastruktura B+R” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór 
nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18 – edycja III), 

 zmiany uchwały nr 252/5083/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji 
o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.02.00-18-0013/18-00 
zawartej z SKALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany 
Uchwały nr 454/9489/18 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wyboru projektów do 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 
priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania 
przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020 (nabór  nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18 – edycja II), 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0304/17 realizowanego przez VIANAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0479/16 realizowanego przez Sipeko Sp. z o. o. w ramach osi priorytetowej                     
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
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 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 
priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.5 
„Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ 
projektu „Strefy Aktywności Gospodarczej” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór 
nr RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18 - edycja II), 

 wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie podjęcia 
uchwały Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” Sp. z o. o. w sprawie 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania, 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 wyrażenia woli zawarcia umowy nabycia przez Spółkę Podkarpacki Fundusz 
Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziałów własnych w celu 
umorzenia bez wynagrodzenia, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej / pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1141R klasy "Z" — zbiorczej ul. 
Wojska Polskiego odcinki km 0+570,20 + 0+600,83 oraz km 0+653,49 ÷ 
0+703,54 w m. Mielec" /, 

 zmiany Uchwały Nr 395/8246/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku, 

 przyjęcia pomocy rzeczowej Gminy Czarna, 
 uchylenia Uchwały Nr 326/6945/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od 
Gminy Solina, 

 zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie 
województwa podkarpackiego, 

 zmian w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych edycji 2017/2018 na terenie 
Województwa Podkarpackiego, 

 zmiany umów określających zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do 
przewozów osób uprawnionych ustawowo do bezpłatnych lub ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, 

 ustalenia planu kontroli problemowych i sprawdzających Departamentu Kontroli 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na 2019 
rok, 

 ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, 
 wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie sprzętu, 
 zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na 

wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, 
 wprowadzenia monitoringu w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, 
 przyznania stypendium następnym w kolejności osobom z listy rankingowej 

wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne 



14 
 

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 
ogólne – rok szkolny 2018/2019”, 

 udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego 
w 2019 roku, 

 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w  2019 roku, 

 udzielenia upoważnienia, 
 zatwierdzenia listy operacji  typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania 

„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem 
rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020, 

 zatwierdzenia do realizacji Programu Naprawczego Obwodu Lecznictwa 
Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, 

 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na 
nabycie aparatury i sprzętu medycznego, 

 powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu 
Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, 

 powołania Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

 powołania Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. 
Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

 zmiany Uchwały Nr 399/8406/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania 
„Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS”, 

 zmiany Uchwały Nr 430/8980/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza 
Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Adaptacja 
pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyślu dla potrzeb Dziennego 
Oddziału Psychiatrycznego”, 

 zmiany Uchwały Nr 430/8979/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na 
zadanie pn. ”Dostosowanie budynku poszpitalnego do potrzeb Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu”, 

 przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana 
Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu 
ambulansu transportowego typu „C” dla potrzeb Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego”, 

 przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii 
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie 
pn. „Wymiana detektora cyfrowego w mammografie cyfrowym Selenia 
Dimensions 2D będącym na wyposażeniu Pracowni Mammografii 
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ”, 

 przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii 
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie 
pn. „Dostawa i montaż lampy RTG, przewodu wysokiego napięcia i wymiennika 
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ciepła do tomografu komputerowego TOSHIBA AQUILION S16 dla 
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ”, 

 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 
 rozliczeń dotacji przyznanych Uchwałą Nr 417/8724/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. 

o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu 
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2018 (z późn. zm.), 

 zabezpieczenia środków finansowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych 
z realizacją projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” 
nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-00 współfinansowany  z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 do końca 2018 roku, 

 przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 
uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 
w województwie podkarpackim, 

 odpłatnego ustanowienia służebności drogi koniecznej zapewniającej dojazd do 
Zespołu Pałacowo – Parkowego w Julinie,  

 zmiany Uchwały Nr 369/7735/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności 
Zawodowej Nr 1 w Krośnie, zmienioną Uchwałą Nr 469/9989/18 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 września 2018 r., 

 zmiany Uchwały Nr 369/7736/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności 
Zawodowej Nr 2 w Krośnie, zmienioną Uchwałą Nr 427/8918/18 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 maja 2018 r., 

 zmiany Uchwały Nr 369/7733/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Maliniu, zmienioną Uchwałą Nr 427/8921/18 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 maja 2018 r., 

 zmiany Uchwały Nr 369/7731/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Fundacja In Corpore, 
zmienioną Uchwałą Nr 492/10405/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2018 r., 

 zmiany Uchwały Nr 369/7732/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek 
Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, zmienioną Uchwałą Nr 427/8916/18 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego                    w Rzeszowie z dnia 8 maja 2018 r., 

 zmiany Uchwały Nr 369/7738/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności 
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Zawodowej w Woli Dalszej, zmienioną Uchwałą Nr 427/8920/18 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 maja 2018 r., 

 zmiany Uchwały Nr 369/7740/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, zmienioną Uchwałą Nr 391/8192/18 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 2018 r., Uchwałą 
Nr 427/8917/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
8 maja 2018 r. oraz Uchwałą Nr 469/9988/18 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 września 2018 r., 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 
 projektów planów finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek 

budżetowych, 
 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 
Postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 wskazania nowego terminu na rozpoznanie odwołania Pana Arkadiusza Kuca, 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AREL Arkadiusz Kuc, 
ul. Dworcowa 5, 38-700 Ustrzyki Dolne od decyzji Zarządu Województwa 
Podkarpackiego Nr RPPK.IZ.UMWPK_-O0569/14/02 z dnia 4 lipca 2018 r. 
odmawiającej udzielenia ulgi poprzez rozłożenie na raty spłaty należności 
wynikającej z decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 maja 
2016 r., Nr RPPK.IZ.UMWPK_-O0569/14/01 do dnia 26 stycznia 2019 r., 

 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie – część I, 

 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
terenu położonego w miejscowości Skopanie, Gmina Baranów Sandomierski 
z przeznaczeniem pod osiedle zabudowy mieszkaniowej. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja o zleceniach płatności ze środków EFRR i EFS przekazanych 

do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz 
beneficjentów przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Pośredniczącą – 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach RPO WP 2014 – 2020 
w miesiącu listopadzie 2018 r.  

2. Informacja na temat zasad udzielania zaliczek w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

3. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia możliwości zwiększenia kwoty 
dofinansowania dla realizowanego projektu pn. „Porządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Gmin ROF” w ramach Poddziałania 4.3.3 Gospodarka 
ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

4. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności, dotyczących POWER Perspektywy 
Finansowej 2014-2020, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu listopadzie 2018 r.  

5. Sprawozdanie z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Podkarpackiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie za okres od 1 listopada  
do 30 listopada 2018 r. 

6. Propozycja dotycząca możliwości dokonania zmian w wysokościach środków 
dostępnych dla Województwa Podkarpackiego w ramach działania „Podstawowe 
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usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

Przedmiotem 10. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
20 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 
  
 Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

- objęcia udziałów w spółce Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

- objęcia udziałów Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

- wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie 
podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” Sp. z o. 
o. w sprawie przyjęcia Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki 
”Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., 

- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 
- upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 
- przyjęcia Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu 

pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami, 
- zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu 

Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Zwiększenie 
udziału energii  
ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” do dofinansowania  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi III Czysta 
energia, działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
RPO WP na lata 2014-2020, 

- ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Tarnobrzegu, 

- wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie 
podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” Sp. z o. 
o. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania. 

 
I. Pozostałe tematy: 

1. Informacja dotycząca przedstawienia zaktualizowanego projektu „Programu  
dla Bieszczad”. 

2. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie uruchomienia 
codziennych połączeń w relacji Gorlice – Rzeszów i Rzeszów – Gorlice                      
w roku 2019.  
 

Przedmiotem 11. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
27 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 
  
I. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

- zmiany uchwały Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, 

- zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
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- przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Strategicznego „Błękitny San” 
w 2017 roku, 

- przyjęcia Sprawozdania z realizacji  Programu Strategicznego Rozwoju 
Bieszczad w 2017 roku, 

- przyjęcia sposobu postępowania po dniu 31 grudnia 2018 r. w  zakresie 
rejestracji czynności kontrolno-zarządczych RPO WP 2007-2013 w  związku       
z wygaszeniem systemu informatycznego wspierającego realizację polityki 
spójności na lata 2007-2013 KSI SIMIK 07-13, 

- zmiany uchwały Nr 9/200/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu Nr 2 do 
umowy Nr  1/2018/PPNT z dnia 24 maja 2018 r., 

- zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 
6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs dedykowany dla MOF 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, 

- zmiany uchwały nr 11/276/18 z dnia 11 grudnia 2018r. oraz wyboru 
projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna                     
i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs 
dedykowany dla MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

- zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 
4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2014-2020 

- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na 
realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie 
kultury w 2019 roku, 

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Regionalne odcienie kultury” na 
realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie 
kultury w 2019 roku, 

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Warsztaty kulturalne i artystyczne”  
na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie 
kultury w 2019 roku, 

- zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych  
na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, 

- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych 
w Rymanowie-Zdroju, 

- wygaśnięcia umowy stypendialnej za osiągnięcia artystyczne podpisanej w 
ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”, 

- przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań nadzorowanych przez 
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 

- wyrażenia zgody na wykonanie rozbiórki komina, 
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- wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

- udzielenia pełnomocnictwa do zakończenia czynności likwidacyjnych 
Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, 

- rozwiązania umowy o dofinansowanie zawartej z Gminą Cieszanów w 
ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, 

- zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez 
Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2018 r., 

- wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zwrotu środków zaangażowanych 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację projektu KIK-56 
pod nazwą „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub 
placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji 
personelu w tym również pielęgniarek  i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet IV Rozwój społeczny 
i zasobów ludzkich w ramach obszaru tematycznego „Ochrona zdrowia”, Cel 
II, 

- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.  
-     zmiany uchwały Nr 433/9031/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego                    

z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości 
ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych                    
z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 
Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19                     
w m. Jeżowe do węzła S  19 Podgórze”, 

 
II. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

- zaliczenia wpłaty 750 zł przez Beneficjenta – Aleksandra Szkaradka na 
poczet kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł, na poczet należności głównej 
z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów 
finansowanych             z udziałem środków europejskich w kwocie 457,51 zł, 
wynikającej                            z prawomocnej Decyzji Nr 
RPPK.IZ.UMWPK_O0680/15/01 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 
dnia 8.11.2016 r. oraz na poczet odsetek za zwłokę w kwocie 280,89 zł, 

- uzgodnienia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
nr 1/2018 obszarów przestrzeni publicznej w miejscowościach Terliczka 
i Łukawiec w gminie Trzebownisko, 

- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Jamna Górna – Arłamów”, 

- uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sanoka, 

- uzgodnienia projektu IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko. 

 
Przedmiotem 12. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
28 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 
  
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 
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− planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2018 r., 

− zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu przebudów dróg 
wojewódzkich w 2018 roku, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa  
DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania  
ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”, 

− zmiany Uchwały Nr 422/8822/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „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”, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. 
„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – 
Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”. 

 
5. Pozostałe tematy. 
 
1) Informacja na temat wykonania uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego 

dotyczących finansowania inwestycji ze środków budżetu Województwa, które 
zaplanowane były do refundacji w 2018 r. 

 
 
Przedmiotem 13. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
02 stycznia 2019 r. były następujące tematy: 
  
  
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− zawarcia z Ministrem Inwestycji i Rozwoju Aneksu nr 3 do Porozumienia z dnia  

14 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych  
w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację 
programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  
Nr RPPK/06/2015, 

− przyjęcia zaktualizowanego Uszczegółowienia Podręcznika Beneficjenta  
w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 
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− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

− wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, 

− ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, 
− udzielenia pełnomocnictwa, 
− wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej  

w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Łańcucie w roku szkolnym 2018/2019, 

− odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu, 
− zabezpieczenia środków finansowych, 
− zabezpieczenia środków finansowych. 
 
2. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu Osiedla „Kwiatowe II” w Sokołowie Małopolskim, 
− uzgodnienia projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu produkcyjno-składowo-usługowego w Sokołowie 
Małopolskim – część 1, 

− uzgodnienia projektu V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas. 

 
3. Pozostałe tematy. 
 
1. Plan pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 r. – do konsultacji 

Zarządu Województwa (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.). 
 
Przedmiotem 14. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
07 stycznia 2019 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− wydania opinii do aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Horyniec-Zdrój do 2030 roku”. 
 
Przedmiotem 15. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
08 stycznia 2019 r. były następujące tematy: 
 
 Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 rozpatrzenia protestu, 
 zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
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 współorganizacji XI Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu na Podkarpaciu w 2019 r., 

 współorganizacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2019, 
 naboru wniosków o dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego, na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
podkarpackiego, na 2019 rok, 

 wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0104/16 
pn. „Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja konserwatorska i zmiana sposobu 
użytkowania budynku użyteczności publicznej – dawnego budynku sztabowego 
na cele kultury – etap I”, realizowanego przez Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. 
Łazarz z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie z Krosna, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

 zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0035/17 pn. 
„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki 
na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 
Podgórze” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0010/17 
pn. „Budowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego wraz z rozbudową zaplecza 
pobytowego i zakupem wyposażenia Górniczego Sanatorium Związkowego 
„Górnik” w Iwoniczu-Zdroju”, realizowanego przez Konfederację Związków 
Zawodowych Górnictwa w Polsce w ramach osi priorytetowej VI Spójność 
przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego 
regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-
0007/17 pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego 
w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych 
i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa” 
realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

 zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17 przyjętego Uchwałą Nr 301/6055/17 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 maja 2017 r., 

 rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały  
Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie 
MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020 (nabór 2015), 

 zmiany Uchwały Nr 350/7449/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów do 
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dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania 
przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace B+R 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16), 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0913/16 realizowanego przez „Euroterm Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” Spółka komandytowa w ramach osi priorytetowej I 
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wyrażenia woli zawarcia umowy zbycia udziału w Spółce AMTS Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 59. 
Plebiscytu na Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców Podkarpacia 2018, 

 wyrażenia woli realizacji projektów Polskiej pomocy rozwojowej 2019, 
 przeprowadzenia prezentacji Województwa Podkarpackiego podczas Festiwalu 

„Wasilija”, 
 organizacji spotkania noworocznego z dziennikarzami lokalnych i regionalnych 

mediów, 
 współorganizacji spotkania noworocznego, 
 zabezpieczenia środków finansowych, 
 „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi  

z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”. 
 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla 

Gminy Sanok.  
 
Postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Rynek I”. 
 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za 

Wiarem I”. 
 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z dnia 11 grudnia 2018 roku, znak: RG-II.2501.16.559.2018.UZ. 
 
Decyzje Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie (3 decyzje).  
 
Pozostałe tematy: 
 Informacja dotycząca prac nad dokumentami dla perspektywy finansowej UE 

2021-2027. 
 Informacja na temat przychodów Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Rzeszowie w 2018 r. wypracowanych przez bazy noclegowe w Czudcu, 
Przemyślu i Tarnobrzegu. 

 Omówienie: 
- stanowiska w sprawie opinii i wniosków Komisji Sejmikowych i Radnych 

dotyczących projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r., 
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- autopoprawek do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa 
Podkarpackiego na 2019 r.,  

- autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042. 

 
  
Ponadto Członkowie Zarządu – w ramach upoważnień udzielonych im przez Marszałka 
Województwa – sprawowali bieżący nadzór nad działalnością poszczególnych 
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych.  
  
Informację niniejszą opracowano w Kancelarii Zarządu na podstawie protokołów posiedzeń 
Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

 
 

 



Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji 
uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

podjętych na II sesji w dniu 3 grudnia 2018 r.  
 

 
Wszystkie uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do legalizacji organom 

nadzoru. Uchwały wymagające publikacji zostały przekazane do Redakcji Dziennika 

Urzędowego Województwa Podkarpackiego. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej: 

 

- Nr II/20/18 Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego  z  dnia 19 grudnia 2018 r.  

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu 

Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina - 

uchwała jest w trakcie realizacji. 

- Nr II/21/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 

wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady 

Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w 

Rzeszowie - uchwała jest w trakcie realizacji, 

- Nr II/22/18 Sejmiku  Województwa Podkarpackiego  z  dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 

wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady 

Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza 

Brzezickiego w Żurawicy - uchwała jest w trakcie realizacji, 

- Nr II/23/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2018 r. 2018 r. w 

sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w 

Krośnie - uchwała jest w trakcie realizacji,  

 

Uchwały realizowane w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego: 

 

- Nr II/17/18 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji 100 

rocznicy walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla –intencją przedmiotowej uchwały oraz 

stanowiska Sejmiku było upamiętnienie bohaterom polskiej historii, a także popularyzacja 

dziedzictwa narodowego i regionalnego wśród mieszkańców Podkarpacia. Była jednocześnie 

wyrazem hołdu dla uczestników bohaterskich walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla, 

w tym dla ich najmłodszych uczestników, którzy zyskali w polskiej tradycji miano Orląt. Treść 

załączonego do uchwały stanowiska została odczytana na II sesji Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w dniu 3 grudnia 2018 r. przez Marszałka Województwa Podkarpackiego,  



a następnie przyjęta przez Radnych Województwa Podkarpackiego przez aklamację. 

Informacja o podjętym stanowisku, a zarazem wykonaniu uchwały, została umieszczona  

w serwisach internetowych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz zwielokrotniona 

przez media. 

- Nr II/18/18 zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu 

Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018  – kopia ww. uchwały 

została przesłana do Prezydenta Miasta Rzeszowa z informacją o zasadach i warunkach 

udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa pomnika 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie – uchwała w trakcie realizacji, 

- Nr II/24/18 w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, realizacja 

uchwały zakończona - przedmiotowy Statut został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego w dniu 12 grudnia 2018 r. pod pozycją 5381, jeden 

egzemplarz uchwały został przekazany do Dyrektora GSW w Przemyślu, drugi egzemplarz 

został przekazany do Rejestru Instytucji Kultury, 

- Nr II/25/18 w sprawie nadania statutu Arboretum i Zakładowi Fizjografii w Bolestraszycach, 

realizacja uchwały zakończona - przedmiotowy Statut został ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 12 grudnia 2018 r., pod pozycją 5382, 

jeden egzemplarz uchwały został przekazany do Dyrektora Arboretum w Bolestraszycach, 

drugi egzemplarz został przekazany do Rejestru Instytucji Kultury, 

- Nr II/26/18 w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. A. 

Malawskiego w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, uchwała w trakcie realizacji - zgodnie z zapisami przedmiotowego statutu, 

sprawa została skierowana do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, celem 

dalszego procedowania. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem:  

 

- Nr II/28/18 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 24 lutego       

2014 roku Nr XLIII/871/14 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 

nieruchomości położonej w Jasionce gm. Trzebownisko – wykaz o przeznaczeniu 

nieruchomości do zbycia został ogłoszony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego, przesłany do Urzędu Gminy Trzebownisko, Starostwa Powiatowego  

w Rzeszowie oraz informacja o wykazie została ogłoszona w prasie. 

 

 

 



Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu: 

 

- Nr II/27/18 w sprawie upoważnienia dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Rzeszowie – upoważnienie do zwiększenia od 1 września 2018 r. minimalnej 

stawki wynagrodzenia zasadniczego dla dwóch nauczycieli konsultantów na okres 

wykonywania zadań koordynatora ds. organizacji szkoleń. Uchwala została przekazana 

dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 

- Nr II/34/18 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie i realizację projektu partnerskiego przez 

Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 – przedmiotowa uchwała dotyczy planowanego do realizacji przez PCEN  

w ramach IX Osi Priorytetowej, działanie 9.1 projektu pn. Edukacja przedszkolna na dobry 

start. Na jej podstawie została w dniu 11 grudnia 2018 r. podjęta przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 

PCEN do wykonywania określonych czynności związanych z uzyskaniem dofinansowania  

i w przypadku jego otrzymania - realizacji projektu. Uchwała została przekazana do 

jednostki. 

 

Uchwały realizowane w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych:  

- Nr II/29/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego w Spółce D&A 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zarząd Województwa Podkarpackiego dnia 11 

grudnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy zbycia udziału 

w Spółce D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie zawarł umowę 

sprzedaży ze Spółką ZETO-RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

‐ Nr II/30/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego w Spółce 

Media - Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zarząd Spółki ZETO- RZESZÓW 

Sp. z o.o. , na rzecz, którego Województwo Podkarpackie miało zbyć udział w Spółce Media 

Sys Sp. z o.o. poinformował, że wstrzymuje się od nabycia udziału.  

Uchwały realizowane w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego:  

- Nr II/19/18  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/603/17 z dnia 27 marca 2017 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. 

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP) – Uchwała Sejmiku jest w trakcie 

realizacji . Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego zostanie przekazana w 2019 r.  



 

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Środowiska:  

 

- Nr II/31/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego – 

Na bieżąco sprawdzane są publikacje aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. Po  opublikowaniu ww. uchwały informacja o przyjętej 

uchwale wraz z  nr publikatora zostanie przesłana do: 

 zainteresowanych gmin i powiatów,  

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  

 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,  

 Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego,  

 Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,  

 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Organizacyjno - Prawnym:  

- Nr II/33/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego – 

uchwała zrealizowana poprzez doręczenie Panu Władysławowi Ortylowi - Marszałkowi 

Województwa Podkarpackiego. 

 

Uchwały realizowane w Kancelarii Zarządu:  

- Nr II/32/18 w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019 – Uchwała zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakładce NGO. Uchwała w trakcie 

realizacji.  

 

Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku:  

- Nr II/35/18 w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw 

Rzeczypospolitej Polskiej – przedmiotowa uchwała przekazana została do Związku 

Województw Rzeczypospolitej Polskiej. 

- Nr II/36/18 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego – przedmiotowa uchwała przekazana została do Departamentu Budżetu  

i Finansów oraz Departamentu Organizacyjno – Prawnego.  



 

 

 

Rzeszów, 2019 -…. - 
 
Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych 
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
 
 



Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji 
uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
podjętych na III sesji w dniu 17 grudnia 2018 r.  

 
 

 
Wszystkie podjęte uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do legalizacji 
organom nadzoru. Uchwały wymagające publikacji zostały przekazane do Redakcji 
Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego. 
 

1) Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku: 
 
 - Nr III/37/18 zmieniająca uchwałę Nr I/6/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego – uchwała przekazana została do Departamentu Budżetu  
i Finansów, 
 - Nr III/38/18 zmieniająca uchwałę Nr I/10/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury 
i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego – uchwała przekazana została do 
Departamentu Budżetu i Finansów, 
 - Nr III/39/18 zmieniająca uchwałę Nr I/11/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy  
z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego – uchwała 
przekazana została do Departamentu Budżetu i Finansów. 
 
2) Uchwały realizowane w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu 

Zbiorowego: 
 

- Nr III/40/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na 
odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – etap I” oraz „Rozbudowa 
łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – 
Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I” - przygotowane będą porozumienia, celem 
realizacji uchwały. 

 
3) Uchwały realizowane w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych: 
 

- Nr III/41/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody zbycie przez Województwo Podkarpackie udziałów  
w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością celem ich 
dobrowolnego umorzenia - Zarząd Województwa Podkarpackiego dnia 18 grudnia 2018 roku 
podjął uchwałę nr 9/217/18 w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 20 grudnia 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym została podjęta uchwała w sprawie 



upoważnienia Zarządu do nabycia udziałów własnych Spółki w celu umorzenia oraz uchwała 
w sprawie umorzenia udziałów własnych, obniżenia kapitału zakładowego i podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, 

- Nr III/42/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego w 
Spółce AMTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zarząd Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 8 stycznia 2019 roku podjął uchwałę nr 15/332/19  
w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy zbycia udziału w Spółce AMTS Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością.  
 
4) Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów: 

 
- Nr III/43/18 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r. –  

o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmian zawiadomiono wg właściwości 
dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, 

- Nr III/44/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2018 - 2042 – o zmianach w WPF wynikających z uchwały 
zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów 
jednostek organizacyjnych. 

 
5) Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Środowiska: 
 
 - Nr III/51/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Podkarpackiego 2022 - uchwała została przekazana do ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  
 
6) Uchwały realizowane w Departamencie Promocji i Współpracy Gospodarczej: 

 
 - Nr III/45/18 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego 

przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, 
Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli – 
uchwała jest w trakcie realizacji. W chwili obecnej trwają prace nad podpisaniem Umowy 
o przekazaniu dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski 
Wschodniej w Brukseli na 2019 rok. Zgodnie z podjętym dokumentem, zadania Samorządu 
Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych 
województwa, polegające na organizowaniu i zapewnianiu technicznych warunków do 
prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli 
(na zasadach określonych w Porozumieniu z dnia 2 grudnia 2009 r.), zostaną powierzone 
Województwu Warmińsko Mazurskiemu. 

 
7) Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej: 
 

- Nr III/47/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie - uchwałę przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego,  



- Nr III/48/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 
uchwałę przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego, 

- Nr III/49/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w 
Tarnobrzegu - uchwałę przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego. 

 
8) Uchwały realizowane w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego: 
 
 - Nr III/46/18 w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa – 
zgodnie z zapisami przedmiotowego statutu, sprawa została skierowana do Urzędu Miasta 
Rzeszowa celem dalszego procedowania. Uchwala jest w trakcie realizacji, 
 - Nr III/50/18 w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – w dniu 18 grudnia 2018 r. w Warszawie podpisano umowę 
w treści przyjętej przez Sejmik, natomiast statutu Muzeum stanowiący załącznik do  
ww. umowy jest obecnie konsultowany. Uchwala w trakcie realizacji.  
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Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych 
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IV sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji, która odbędzie się w dniu  
28 stycznia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali audytoryjnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4  
w Rzeszowie. 
  
 Porządek obrad przewiduje: 

 
1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu III sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
3. Wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” 

Panu Franciszkowi Tereszkiewiczowi. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia przez Sejmik Województwa 

Podkarpackiego roku 2019 na Podkarpaciu Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa- 
Kuli.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu 
Województwa Podkarpackiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Radymno pomocy finansowej. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Podkarpackiego dla Gminy Sanok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 

wraz z autopoprawkami.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042 wraz z autopoprawkami.  
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2019 r. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez 

wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału 

45/100 w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 578 o pow. 
0,0342 ha, zabudowana budynkiem handlowo – biurowym, położona w Sanoku 
przy ul. Piłsudskiego na rzecz Powiatu Sanockiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących 
opracowania Raportu o stanie województwa.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie. 

16. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych radnych Województwa Podkarpackiego 
za IV kwartał 2018 r. 

17. Informacja na temat realizacji projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”. 
18. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w okresie od 3 grudnia 2018 r. do 8 stycznia 2019 r. 



19. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na II sesji w dniu 3 grudnia 2018 r. oraz  
III sesji w dniu 17 grudnia 2018 r.  

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

        
 
 
 
          Przewodniczący Sejmiku 
                                                                                                   Województwa Podkarpackiego 

                                                                                                                      
Jerzy Borcz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                -projekt-                      
  

UCHWAŁA NR ……./……../19 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

 
z dnia 28 stycznia 2019 r. 

 
w sprawie ogłoszenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego roku 2019  

na Podkarpaciu Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli 
 

 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.)  oraz § 19 ust. 2 Statutu 
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września  1999 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r.  
Nr 28, poz.1247 z późn. zm.);  
  
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
ogłoszenia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego roku 2019 na Podkarpaciu 
Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego poprzez ogłoszenie roku 2019 na 

Podkarpaciu Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli chce wskazać na wybitne 

zasługi bohatera narodowego oraz na znaczenie jego pamięci dla współczesnego 

wzmacniania tożsamości i patriotyzmu wśród mieszkańców województwa 

podkarpackiego. Jego niezwykłe zdolności, bezgraniczna ofiara w służbie Ojczyźnie 

stały się chwalebną częścią dziejów regionu i narodu polskiego. Tak istotne 

wyróżnienie pochodzącego z Kosiny (k. Łańcuta) Leopolda Lisa-Kuli, wiąże się 

z przypadającą w 2019 roku setną rocznicą jego śmierci. Jako skaut, strzelec 

i legionista został jednym z symboli wielkiego wysiłku na rzecz odzyskania 

niepodległości oraz zaangażowania w to dzieło mieszkańców naszego regionu 

i przedstawicieli najmłodszych warstw społeczeństwa. 

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego jest wyrazem hołdu dla 

żołnierskiej i patriotycznej służby Leopolda Lisa-Kuli, który poległ z 6 na 7 marca 

1919 roku w czasie polsko-ukraińskich walk o Torczyn. Obdarzony wielką czcią stał 

się następnie uosobieniem walk niepodległościowych, a pamięć o nim współtworzyła 

patriotyczne wychowanie następnych pokoleń Polaków. Jednocześnie intencją 

uchwały jest sięgnięcie do dziedzictwa Leopolda Lisa-Kuli, celem wzmocnienia 

wspólnoty obywatelskiej mieszkańców Podkarpacia oraz krzewienia regionalnej 

tożsamości w oparciu o najszlachetniejsze ideały i karty naszej historii. Przyjęcie 

uchwały i stanowiska w proponowanym kształcie jest w pełni uzasadnione.  

 

 

 



Załącznik do Uchwały ……/……/19 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 28 stycznia 2019 r. 
 

 
Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie ogłoszenia roku 2019 na Podkarpaciu  
Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli 

 
 
 

Dziejowy sukces z 1918 roku w postaci odrodzenia państwa polskiego to 

wynik zmagań wielu pokoleń Polaków oraz efekt szeregu procesów historycznych. 

Za jednym z najważniejszych wydarzeń w naszych dziejach stały zasługi wybitnych 

jednostek oraz zaangażowanie wszystkich warstw narodu. Wśród wielu bohaterów, 

którzy symbolizują udaną walkę o Niepodległą oraz jej granice, jaśnieje postać 

Leopolda Lisa-Kuli.  

Radni Województwa Podkarpackiego doceniając zasługi i ofiarną służbę 

jednego z najzdolniejszych polskich dowódców, a zarazem najmłodszego pułkownika 

Wojska Polskiego, ustanawiają rok 2019 na Podkarpaciu Rokiem Pułkownika 

Leopolda Lisa-Kuli. Niech wspomnienie 100. rocznicy śmierci wielkiego patrioty, 

skauta, wybitnego legionisty i żołnierza Polskiej Organizacji Wojskowej, będzie 

dodatkową motywacją do krzewienia wartości, dla których walczył i umierał.  

Leopold Kula urodził się 11 listopada 1896 roku w Kosinie k. Łańcuta. Do 

szkoły powszechnej i gimnazjum uczęszczał w Rzeszowie, gdzie przeniosła się 

rodzina Kulów. Wstępując w 1912 roku do Związku Strzeleckiego i przyjmując 

pseudonim „Lis”, stał się czołowy strzelcem Okręgu Rzeszowskiego, a jego ogromny 

talent przywódczy i organizatorski dostrzegł na ćwiczeniach Józef Piłsudski.  

W sierpniu 1914 roku wyruszył na czele kompani strzeleckiej do Krakowa, gdzie wraz 

z innymi legionistami rozpoczął się jego wojenny szlak. Uczestnicząc i dowodząc w 

wielu bitwach, w tym ratując od zagłady 7. pułk Legionów pod Kostiuchnówką, został 

za swoją postawę i poświęcenie mianowany w grudniu 1916 kapitanem i dowódcą 

batalionu.  

Internowany po kryzysie przysięgowym w 1917 roku, zajął się następnie 

tworzeniem polskich sił zbrojnych za frontem wschodnich, zostając w 1918 roku 

komendantem placówki Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie. W tym samym 



roku awansowany do stopnia majora doczekał odzyskania przez Polskę 

niepodległości. Kontynuował walką o ustalenie i obronę granic odrodzonej Ojczyzny, 

uczestnicząc na przełomie 1918/1919 roku w odsieczy Lwowa przeciwko wojskom 

ukraińskim. Po szeregu zwycięskich potyczek zajął z 6 na 7 marca 2919 roku 

miasteczko Torczyn, gdzie zmarł ciężko ranny w bitwie. Awansowany pośmiertnie do 

stopnia pułkownika stał się prawdziwą legendą walk legionowych, a jego rzeszowski 

pogrzeb był okazją do ogromnej manifestacji patriotycznej. 

Sejmik Województwa Podkarpackiego oddaje hołd wybitnemu patriocie 

 i żołnierzowi Rzeczypospolitej, który porzucając świat młodzieńczych marzeń ruszył 

do śmiertelnego boju o wolność Ojczyzny, stając się przykładem dla rówieśników 

 i całego społeczeństwa. Jako wzór cnót obywatelskich i wojskowych jest bezcennym 

dziedzictwem regionu i Polski, a etos Lisa-Kuli nieustannie wzbogaca proces 

patriotycznego wychowania kolejnych pokoleń młodzieży.  

Niech ustanowienie roku 2019 Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli będzie 

okazją do popularyzacji tego niezwykłego bohatera, a zarazem zobowiązaniem nas 

wszystkich do ciągłego wzmacniania wspólnoty obywatelskiej oraz krzewienia wśród 

mieszkańców Podkarpacia tożsamości regionalnej w oparciu o najszlachetniejsze 

ideały i wartości narodu polskiego. Ich wiernym sługą i wojownikiem był Leopold  

Lis-Kula. 



            -Projekt - 

UCHWAŁA NR ..…/…../18 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia …………… 2018 r. 

 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

Na podstawie art. 30 ustawy 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 
1 i 2 w związku z § 41 ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego 
załącznik do uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu 
Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz.1247, z 
2002 r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego                                                         
uchwala, co następuje : 

§ 1 

Do składu Komisji Rewizyjnej wybiera się następujących radnych: 

1. ………………………………....-         na Przewodniczącego Komisji  
2. …………………………………-         na Zastępcę Przewodniczącego Komisji 
3. …………………………………-         na Sekretarza Komisji 
4. …………………………………-         na członka Komisji 
5. …………………………………-         na członka Komisji 
6. …………………………………-         na członka Komisji 
7. …………………………………-         na członka Komisji 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z § 40 ust. 1 Statutu Województwa Podkarpackiego Sejmik powołuje 

Komisję Rewizyjną w celu kontroli nad działalnością Zarządu oraz wojewódzkich jednostek 

organizacyjnych. 

Sejmik wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji w łącznej 

liczbie 7, w tym Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji. W skład Komisji wchodzą 

radni,  

w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku oraz radnych będących członkami 

Zarządu. 

Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu województwa i występuje z 

wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu, a także wykonuje inne zadania w zakresie kontroli, zlecone jej 

przez Sejmik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR …../…./2019 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ………….. 2019 r. 
 
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa 
Podkarpackiego 
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. zm.) 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany 
Statutu Województwa Podkarpackiego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały. 
§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, kieruje się do Prezesa Rady Ministrów w celu 
uzgodnienia. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Załącznik do uchwały Nr …../……./2019 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia ………….. 2019 r. 

 
 

(projekt) 
Uchwała Nr ……/……./2019 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia ………. 2019 roku 

 
 
w sprawie zmiany Statutu Województwa Podkarpackiego 
 
 
Na podstawie art. 7, art. 18 pkt 1 lit. a i art. 89 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 913 z późn. zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. W Statucie Województwa Podkarpackiego, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 
X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 roku w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2001 r., Nr 22 poz. 
168 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



„2. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania 
wyborów do Sejmiku oraz kadencję Sejmiku określają odrębne ustawy.”; 

 
2) w § 13 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) rozpatrywanie raportu o stanie Województwa oraz podejmowanie uchwały w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi wotum zaufania z tego tytułu,”; 

 
3) w § 29: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
„5) grupa mieszkańców Województwa, posiadających czynne prawa wyborcze do organu 
stanowiącego, licząca co najmniej 1000 osób.”; 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 2-5 wymagają 
zaopiniowania przez Zarząd.”; 

 
4) § 23 otrzymuje brzmienie: 

„§23.1. W sprawach dotyczących Województwa radni mogą kierować interpelacje i 
zapytania do Marszałka. 
2. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla Województwa. Interpelacja 
powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem 
oraz wynikające z niej pytania. 
3. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Województwa, a także w celu 
uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 2 zdanie drugie stosuje 
się odpowiednio. 
4. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego, który przekazuje je 
niezwłocznie Marszałkowi. Marszałek, lub osoba przez niego wyznaczona, jest 
zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania interpelacji lub zapytania. 
5. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej 
wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na 
stronie internetowej Województwa oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”; 

 
5) po § 47 dodaje się rozdział „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji” w brzmieniu: 

 
„Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

§ 47a.1. Sejmik rozpatruje: skargi na działania Zarządu i wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu 
powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 
2. W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele 
wszystkich klubów. Członkostwa w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie można łączyć 
z funkcjami Marszałka, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz radnych 
będących członkami Zarządu. 
3. Pracą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego 
nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
4. Sejmik wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, w tym jednego Wiceprzewodniczącego i sekretarza komisji. W 
przypadku utworzenia klubu radnych nie mającego reprezentacji w składzie Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji, Sejmik niezwłocznie poszerza skład Komisji o przedstawiciela 
tego klubu. 



5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji niezwłocznie podejmuje czynności w celu 
wyjaśnienia wnoszonych skarg, wniosków i petycji, w szczególności jest uprawniona do 
występowania o zajęcie stanowiska w sprawie przez Zarząd, Marszałka, wojewódzkie 
samorządowe jednostki organizacyjne. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może 
zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli Zarządu, przedstawicieli wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby. 
6. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przygotowuje propozycję stanowiska w danej 
sprawie wraz z projektem stosownej uchwały Sejmiku, podejmując rozstrzygnięcie zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji. W przypadku 
równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji. 
7. Projekt uchwały Sejmiku, o której mowa w ust. 6, przedkłada się niezwłocznie 
Przewodniczącemu Sejmiku, w celu uwzględnienia projektu w porządku obrad najbliższej 
sesji Sejmiku. 
8. Po przyjęciu przez Sejmik uchwały dotyczącej wniesionej skargi, wniosku lub petycji, 
uchwałę doręcza się wraz z uzasadnieniem rozstrzygnięcia odpowiednio osobie wnoszącej 
skargę, wniosek lub petycję oraz w razie potrzeby przekazuje się dodatkowo odpowiednio 
Zarządowi, Marszałkowi lub wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej. 
9. W sprawach dotyczących działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio §42 ust. 4 i §44.”; 

 
6) w § 48 ust. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a i pkt 8b w brzmieniu: 

„8a) Komisję Łączności z Polakami za Granicą, w składzie: jeden przewodniczący i co 
najmniej czterech członków; 
8b) Komisję Karpacką, w składzie: jeden przewodniczący i co najmniej czterech 
członków;”; 

7) w § 50 po pkt 8 dodaje się pkt 8a i pkt 8b w brzmieniu: 
„8a) Komisja Łączności z Polakami za Granicą: 

a) łączność i wzmacnianie więzi z Polakami i Polonią poza granicami kraju,  

b) wspieranie ośrodków i organizacji polonijnych prowadzących w kraju i za granicą pracę 
edukacyjną, kulturalną i społeczną, 
c) wspieranie działań na rzecz zachowania duchowej i materialnej spuścizny Polaków za 
granicą, 
d) analizowanie sytuacji Polaków i Polonii poza granicami kraju, 

e) podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz kultywowania języka polskiego, polskich 
obyczajów, tradycji i historii, 

f) współpraca z jednostkami i organizacjami administracji rządowej i samorządowej oraz 
organizacjami, wspierającymi rozwój Polonii i Polaków za granicą; 

8b) Komisja Karpacka: 

a) proponowanie priorytetów współpracy Samorządu Województwa z państwami                        
i samorządami makroregionu karpackiego. 

b) ocena i opiniowanie projektów i umów dotyczących współpracy w makroregionie 
karpackim. 

c) ocena i opiniowanie projektów inwestycyjnych dotyczących makroregionu karpackiego 



d) ocena i opiniowanie współpracy samorządu wojewódzkiego z samorządami krajów 
makroregionu karpackiego. 

e) promowanie i wspieranie przedsiębiorczości na terenie makroregionu karpackiego. 

f) kształtowanie, promowanie i wspieranie wspólnej kultury i sztuki krajów makroregionu 
karpackiego. 

g) promowanie i wspieranie turystyki w regionie karpackim we współpracy z partnerami 
państw regionu karpackiego;”; 

8) załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 



 

UZASADNIENIE 

do  uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie projektu zmian w 

Statucie Województwa Podkarpackiego 

 

 

Uchwałą Nr I/16/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 19 

listopada 2018 r. została powołana Komisja Statutowa Sejmiku. Członkowie Komisji 

dokonali szczegółowych analiz dotychczasowego Statutu, proponując zmiany dostosowujące 

jego zapisy do aktualnych przepisów prawa.  

Nowelizacja ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 

1432, 2500) wprowadziła zapisy dotyczące między innymi: instytucji budżetu 

obywatelskiego, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, rejestracji i upubliczniania obrad 

Sejmiku i głosowań, uprawnień klubów radnych do wprowadzenia projektów uchwał do 

porządku obrad sesji, raportu o stanie województwa, procedury odpowiedzi na interpelacje 

oraz powołania komisji skarg, wniosków i petycji. 

  Zmiany Statutu Województwa wynikają również z potrzeby aktualizacji spisu 

jednostek samorządu terytorialnego i mapy Województwa Podkarpackiego. Zmieniły się 

nazwy kilku gmin województwa, jedna gmina została przyłączona do Województwa 

Podkarpackiego, a jedna nowa gmina została powołana w Powiecie Krośnieńskim.  

 Ponadto radni złożyli także na posiedzeniu wnioski o umieszczenie w Statucie 

Województwa zapisów o powołaniu dwóch nowych komisji stałych Sejmiku: Komisji 

Karpackiej i Komisji Łączności z Polakami za Granicą.  

Mając na uwadze położenie województwa podkarpackiego istotne jest 

zintensyfikowanie współpracy z samorządami  w Polsce i krajach, na terenie których leżą 

Karpaty. Jest to region słabiej rozwinięty, ale dysponujący  gospodarczym i kulturowym 

potencjałem, który należy  uruchomić i rozwinąć. Dlatego też  ważna jest praca na rzecz 

Konwencji Karpackiej oraz Strategii Karpackiej oraz koordynacja wspólnych działań na 

szczeblu samorządów lokalnych. Podkreślić należy również konieczność stałej współpracy 

państw makroregionu karpackiego opartej na wspólnych wartościach, tradycji celach 

gospodarczych wynikających z naszego usytuowania w Europie. 

 

Zjawisko emigracji ekonomicznej i politycznej zostało zapoczątkowane jeszcze w 

XIX w. i trwa do dziś. Wielu mieszkańców Podkarpacia wyemigrowało z Polski.  Również 



zmiany granic Polski na wschodzie w wyniku II wojny światowej spowodowały, że spora 

część naszych rodaków żyje poza granicami kraju, a nasze województwo jest dla nich 

najbliższym regionem Polski. Podtrzymanie więzi z krajem Polaków i osób pochodzenia 

polskiego zamieszkałych za granicą na stałe lub czasowo oraz wspieranie działań na rzecz 

zachowania ich duchowej i materialnej spuścizny, należy więc uznać za jedno z istotnych 

zadań samorządu wojewódzkiego. Również nasi rodacy dysponują potencjałem, który może 

mieć  korzystny wpływ na rozwój gospodarczy czy kulturalny naszego regionu, jeśli te 

kontakty będą podtrzymywane i rozwijane.  

 

 

Komisja Statutowa przedkłada Sejmikowi projekt uchwały w sprawie zmian w 

Statucie Województwa Podkarpackiego przyjęty po wnikliwej analizie treści w nawiązaniu do 

przepisów ustawy o samorządzie województwa i z uwzględnieniem innych okoliczności 

prawnych z wnioskiem o jego akceptację. 

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie uchwały w sprawie projektu zmian               

w Statucie Województwa Podkarpackiego w zaproponowanym kształcie przez Sejmik 

Województwa Podkarpackiego. 

  Przewodnicząca  

                         Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

 

 

                     Maria Fajger 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK 
MAPA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

WYKAZ POWIATÓW I GMIN 
 

Poz. 1. Powiat bieszczadzki z siedzibą władz w Ustrzykach Dolnych obejmujący: 
gminy:  
Czarna  
Lutowiska  
Ustrzyki Dolne 

 
Poz. 2. Powiat brzozowski z siedzibą władz w Brzozowie obejmujący: 
gminy:  
Brzozów  
Domaradz  
Dydnia  
Haczów  
Jasienica Rosielna  
Nozdrzec 
 
Poz. 3. Powiat dębicki z siedzibą władz w Dębicy obejmujący: 
1) miasto:  
Dębica  
2) gminy:  
Brzostek  
Czarna  
Dębica  
Jodłowa  
Pilzno  
Żyraków 
 
Poz. 4. Powiat jarosławski z siedzibą władz w Jarosławiu obejmujący: 
1) miasta:  
Jarosław  
Radymno  
2) gminy:  
Chłopice 
Jarosław  
Laszki  
Pawłosiów  
Pruchnik  
Radymno  
Rokietnica  
Roźwienica  
Wiązownica 
 
Poz. 5. Powiat jasielski z siedzibą władz w Jaśle obejmujący: 
1) miasto:  
Jasło  
2) gminy:  
Brzyska  
Dębowiec  
Jasło  



Kołaczyce  
Krempna  
Nowy Żmigród  
Osiek Jasielski  
Skołyszyn  
Tarnowiec 
 
Poz. 6. Powiat kolbuszowski z siedzibą władz w Kolbuszowej obejmujący: 
gminy: 
Cmolas  
Dzikowiec 
Kolbuszowa  
Majdan Królewski  
Niwiska  
Raniżów  
 
Poz. 7. Powiat krośnieński z siedzibą władz w Krośnie obejmujący: 
gminy:  
Chorkówka  
Dukla  
Iwonicz-Zdrój  
Jaśliska 
Jedlicze  
Korczyna  
Krościenko Wyżne  
Miejsce Piastowe  
Rymanów  
Wojaszówka 
 
Poz. 8. Powiat leski z siedzibą władz w lesku obejmujący gminy: 
Baligród 
Cisna 
Lesko 
Olszanica 
Solina 
 
Poz. 8. Powiat leżajski z siedzibą władz w Leżajsku obejmujący: 
1) miasto:  
Leżajsk 
2) gminy:  
Grodzisko Dolne  
Kuryłówka  
Leżajsk  
Nowa Sarzyna 
 

Poz. 10. Powiat lubaczowski z siedzibą władz w Lubaczowie obejmujący: 
1) miasto:  
Lubaczów  
2) gminy:  
Cieszanów  
Horyniec-Zdrój 
Lubaczów  
Narol  
Oleszyce  



Stary Dzików  
Wielkie Oczy 
 

Poz. 11. Powiat łańcucki z siedzibą władz w Łańcucie obejmujący: 
1) miasto:  
Łańcut 
2) gminy:  
Białobrzegi  
Czarna  
Łańcut  
Markowa  
Rakszawa  
Żołynia 
 

Poz. 12. Powiat mielecki z siedzibą władz w Mielcu obejmujący: 
1) miasto:  
Mielec  
2) gminy:  
Borowa  
Czermin  
Gawłuszowice  
Mielec  
Padew Narodowa  
Przecław  
Radomyśl Wielki  
Tuszów Narodowy  
Wadowice Górne 
 

Poz. 13. Powiat niżański z siedzibą władz w Nisku obejmujący: 
gminy:  
Harasiuki 
Jarocin  
Jeżowe  
Krzeszów  
Nisko  
Rudnik n. Sanem  
Ulanów 
 

Poz. 14. Powiat przemyski z siedzibą władz w Przemyślu obejmujący: 
gminy:  
Bircza  
Dubiecko  
Fredropol  
Krasiczyn  
Krzywcza  
Medyka  
Orły  
Przemyśl  
Stubno  
Żurawica 
 



Poz. 15. Powiat przeworski z siedzibą władz w Przeworsku obejmujący: 
1) miasto:  
Przeworsk  
2) gminy:  
Adamówka  
Gać  
Jawornik Polski  
Kańczuga  
Przeworsk  
Sieniawa  
Tryńcza  
Zarzecze 
 

Poz. 16. Powiat ropczycko-sędziszowski z siedzibą władz w Ropczycach obejmujący: 
gminy:  
Iwierzyce  
Ostrów  
Ropczyce  
Sędziszów Małopolski  
Wielopole Skrzyńskie 
 

Poz. 17. Powiat rzeszowski z siedzibą władz w Rzeszowie obejmujący: 
1) miasto:  
Dynów  
2) gminy:  
Błażowa  
Boguchwała  
Chmielnik  
Dynów  
Głogów Małopolski  
Hyżne  
Kamień  
Krasne  
Lubenia  
Sokołów  
Małopolski  
Świlcza 
Trzebownisko  
Tyczyn 
 

Poz. 18. Powiat sanocki z siedzibą władz w Sanoku obejmujący: 
1) miasto:  
Sanok  
2) gminy:  
Besko  
Bukowsko  
Komańcza  
Sanok  
Tyrawa Wołoska  
Zagórz  
Zarszyn 
 



Poz. 19. Powiat stalowowolski z siedzibą władz w Stalowej Woli obejmujący: 
1) miasto:  
Stalowa Wola  
2) gminy:  
Bojanów  
Pysznica  
Radomyśl nad Sanem 
Zaklików  
Zaleszany 
 

Poz. 19. Powiat strzyżowski z siedzibą władz w Strzyżowie obejmujący: 
gminy:  
Czudec  
Frysztak  
Niebylec  
Strzyżów  
Wiśniowa 
 

Poz. 21. Powiat tarnobrzeski z siedzibą władz w Tarnobrzegu obejmujący: 
gminy:  
Baranów Sandomierski  
Gorzyce  
Grębów  
Nowa Dęba 
*** 
 

Miasta: 
1) Krosno - miasto na prawach powiatu  
2) Przemyśl - miasto na prawach powiatu  
3) Rzeszów - miasto na prawach powiatu  
4) Tarnobrzeg - miasto na prawach powiatu. 

 

 





UCHWAŁA NR 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w Rzeszowie 
z dnia 

 
 

w sprawie udzielenia Gminie Radymno pomocy finansowej 
 
 
Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zmianami) oraz art. 220 ust.1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2017r., poz. 2077 tj.)  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala co następuje: 
 

§1 
 
Udziela się Gminie Radymno z budżetu województwa na 2019 rok,  pomocy 
finansowej  w wysokości  200 000,- zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)  
z przeznaczeniem na  realizację zadania: „Wymiana instalacji centralnego 
ogrzewania i zagospodarowanie terenu wokół budynku byłej szkoły  
w Chotyńcu”. 
 

§2 
 

Szczegółowe zasady, tj. termin przekazania środków oraz ich rozliczenie określone 
zostaną w umowie o udzieleniu pomocy finansowej.  
 

§3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
  Obecnie obiekt byłej szkoły w Chotyńcu użytkuje Uniwersytet Rzeszowski na 

cele związane z prowadzeniem prac archeologicznych dziedzictwa kulturowego. 

W budynku urządzone są sale dydaktyczno-badawcze, biura dla kierownika, 

pomieszczenia służące do przechowywania urządzeń i wyposażenia archeologów 

oraz pomieszczenia socjalne. Obecność pracowników, a także odkrywane eksponaty 

wymagają zachowania w obiekcie odpowiedniej temperatury, której w obecnych 

warunkach nie można osiągnąć. Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania jest  

w złym stanie technicznym. Wartościowe, odkryte materiały oraz zgromadzony sprzęt 

służący pracom badawczo – rozwojowym powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

W tym celu Gmina planuje wykonać ogrodzenie  i zagospodarować teren wokół 

szkoły.  

Wójt Gminy Radymno zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe planowanego 

przedsięwzięcia.   

 

 

 

 
 

 

 



 
UCHWAŁA NR……………/19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ……………2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego 

dla Gminy Sanok. 

 

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art. 216, ust. 2, pkt 5 i art. 220  

ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 

z późn. zm.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Udziela się z Budżetu Województwa Podkarpackiego w 2019 r. pomoc finansową  

w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) dla Gminy Sanok 

z przeznaczeniem 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”. 

2. Szczegółowe zasady, udzielenia oraz sposób rozliczania pomocy finansowej określi 

umowa. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 
Celem udzielenia pomocy jest wsparcie Gminy Sanok w realizacji 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”. Początek planowanego odcinka drogi znajduje się przy skrzyżowaniu 

z drogą powiatową 2205R Czerteż – Strachocina, koniec natomiast przy „Bobolówce”. 

W chwili obecnej droga prowadząca do „Bobolówki”, jednego z ważniejszych punktów 

kultu religijnego na terenie Polski, jest bardzo wąska, nie posiada chodników, co stwarza 

ogromne niebezpieczeństwo zarówno dla ruchu pieszego, jak też pojazdów mechanicznych. 

Gmina planuje przebudowę drogi polegającą na poszerzeniu i wzmocnieniu jej 

nawierzchni, wybudowaniu chodnika z kostki brukowej przy jezdni w km 0+007 – 0+179. 

Nawierzchnie wszystkich zjazdów zlokalizowane przy projektowanym odcinku drogi zostaną 

wyremontowane. Istniejące rowy przydrożne zostaną przebudowane, a pobocza jezdni na 

całym odcinku utwardzone kruszywem. Ponadto przebudowany zostanie przepust w ciągu 

drogi, który będzie zabezpieczony poprzez montaż bariery energochłonnej i poręczy dla 

pieszych. Bez wsparcia finansowego Województwa Gmina nie będzie w stanie zrealizować 

zadania. 

Biorąc powyższe wnioskuję o udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Sanok na 

realizację przedmiotowego zadania. 
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UCHWAŁA NR  …./ …. /19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia  …………. 2019 r. 

 
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 
oraz Uchwały Nr …………… Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 
2019 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.  

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 

 o kwotę 552.241,-zł, w tym: 

1) dochodów bieżących o kwotę 72.000,-zł, 

2) dochodów majątkowych o kwotę 480.241,-zł. 

2. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 1 zwiększa się plan dochodów: 

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój 

przedsiębiorczości z tytułu zwrotu przez partnera niewykorzystanej dotacji 

dotyczącej realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020 o kwotę 72.000,-zł (dochody bieżące), 

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75863 – Regionalne Programy 

Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na 

realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 480.241,-zł (dochody 

majątkowe). 

 

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

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
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4. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2019 r. w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 - Rozwój 

przedsiębiorczości o kwotę 552.241,-zł, w tym: 

1) wydatki bieżące             552.241,-zł 

wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych                   552.241,-zł 

2) wydatki majątkowe                                                                                        - 

 

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

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych określone § 1 ust. 4 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dotyczące realizacji projektu pn. 

„Podkarpacka Platforma wsparcia biznesu” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 552.241,-zł, 

jako zwrot do Ministerstwa Finansów niewykorzystanej dotacji oraz płatności związanej 

z realizacją ww. projektu. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 
11.01.2019 
Sporządziła: 
Anna Kapuścińska 



Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Źródło

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

150 15011 72 000

Dochody z tytułu zwrotu przez partnera 

niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację 

projektu pn. "Podkarpacka Platforma wsparcia 

biznesu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (§ 

2957).

Urząd 

Marszałkowski/

RR

Zmiana dotyczy 

przedsięwzięcia ujętego w 

WPF. 

Wraz z ustaleniem planu 

wydatków w dziale 150 w 

rozdziale 15011.

758 75863 480 241

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej jako refundacja wydatków 

poniesionych ze środków własnych na realizację 

projektów własnych w ramach Regionalnego 

programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 ( § 6257).

Urząd 

Marszałkowski/

RP

Zmiana dotyczy 

przedsięwzięcia ujętego w 

WPF. 

Wraz z ustaleniem planu 

wydatków w dziale 150 w 

rozdziale 15011.

0 552 241

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora departamentu Rozwoju Regionalnego zaakceptowanego 

przez Członka Zarządu Województwa nadzorującego realizację zadań budżetowych.

DOCHODY

Suma

Ogółem plan 

dochodów
552 241
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Dział Rozdział
Zmniejszenia

/kwota w zł/

Zwiększenia

/kwota w zł/
Przeznaczenie

Jednostka 

realizująca
Uwagi/Uzasadnienie

150 15011 552 241

Ustalenie planu wydatków dotyczących realizacji 

projektu pn. "Podkarpacka Platforma wsparcia 

biznesu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 z 

przeznaczeniem na zwrot do Iministerstwa Finansów 

niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2018 r. (§ 

2957 - 552.241,-zł).

Urząd 

Marszałkowski/ 

Dep. RR

Zmiana dotyczy 

przedsięwzięcia ujętego w 

WPF.

Finansowanie wydatków:

1) dochody w dziale 150 w 

rozdziale 15011 - 

72.000,-zł,

2) dochody w dziale 758 w 

rozdziale 75863 - 480.241,-zł.

0 552 241

WYDATKI

552 241

Suma

Ogółem plan 

wydatków
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§ kwota § kwota

150 15011 0 2957 72 000

758 75863 6257 480 241

0 552 241

0 72 000

0 480 241dochody majątkowe

dochody bieżące

Razem

w tym:

Załącznik Nr 1 do Uchwały … / … /19 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia …... w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW

Dział Rozdział
zwiększeniazmniejszenia



§ kwota § kwota

150 15011 0 2957 552 241

0 552 241

0 552 241

0 0

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Razem

Załącznik Nr 2 do Uchwały  …. / … / 19 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ……. w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego na 2019 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia



- PROJEKT – 

 

 

UCHWAŁA NR ......................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia ...................................................... 

 
w sprawie określenia dochodów gromadzonych 

przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.), art. 8 ust. 22 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) i art. 223 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 
2077, z późn. zm.), 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe, o których  mowa w § 2 - § 4, 
gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody uzyskiwane z następujących źródeł, 
z zastrzeżeniem § 2 - 4: 

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki 
budżetowej, 

2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące 
w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej, 

3) z odsetek od wolnych środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku, 
4) z tytułu oddania składników majątkowych w najem, dzierżawę, użyczenie lub 

udostępnienie, na zasadach określonych w odpowiedniej uchwale Sejmiku 
Województwa  Podkarpackiego w sprawie zasad gospodarowania mieniem 
Województwa Podkarpackiego, 

5) z tytułu podatku od towarów i usług VAT w związku z korektą współczynnika 
i prewspółczynnika za lata poprzednie, 

6) z tytułu wpływów z usług kserograficznych, 
7) z prowizji towarzystw ubezpieczeniowych od grupowego ubezpieczenia 

uczniów (słuchaczy) i pracowników, 
8) z tytułu nieterminowo regulowanych należności stanowiących dochód, 

o którym mowa w niniejszej uchwale, 
9) z wpłat ze sprzedaży surowców wtórnych oraz złomu, 
10) z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki pielęgnacyjnej lub 

uszkodzonego drewna z terenu jednostki, 
11) z tytułu sprzedaży zbędnych składników mienia ruchomego stanowiącego 

własność jednostki. 
 

  



§ 2. 
 

1. Wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe: 
1) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Jaśle, 
2) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Łańcucie, 
3) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Mielcu, 
4) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Przemyślu, 
5) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Rzeszowie, 
6) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Sanoku, 
7) Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Stalowej Woli, 
8) Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju, 
9) Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w Rzeszowie, 
- gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody uzyskiwane ze źródeł 
określonych w ust. 2 

2. Źródła dochodów: 
1) wskazane w § 1, 
2) z opłat za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, indeksu, legitymacji 

szkolnej oraz innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania, 
3) z opłat za korzystanie z internatu szkolnego oraz stołówki szkolnej, 
4) z wpływów związanych z organizacją egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje w zawodzie, 
5) z tytułu sprzedaży wycofanych książek z księgozbioru biblioteki szkolnej 

i materiałów bibliotecznych zbędnych lub z innych powodów nieprzydatnych, 
6) ze sprzedaży wyrobów i usług wykonanych w ramach pracowni 

przedmiotowych. 
 

§ 3. 
 
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie gromadzi na 
wyodrębnionym rachunku dochody uzyskiwane: 

1) ze źródeł wskazanych w § 1, 
2) z opłat za wydanie duplikatu świadectwa lub zaświadczenia ukończenia kursu 

przez nauczyciela, 
3) z odpłatności uczestników za udział: 

a) w szkoleniach, kursach, konferencjach, warsztatach, seminariach 
organizowanych przez jednostkę 

b) we współorganizowanych przez jednostkę studiach podyplomowych, 
c) w innych formach i przedsięwzięciach, których organizacja wynika z 

zapisów statutu jednostki,  
- w tym za wyżywienie, catering i noclegi, 

4) z prowadzenia działalności wydawniczej, w tym również z wydawania opinii 
eksperckich, sprzedaży publikacji, sprzedaży praw autorskich do utworów  



wytwarzanych przez jednostkę lub utworów wytworzonych przez podmioty 
zewnętrzne na zlecenie jednostki; 

5) ze sprzedaży wydawnictw jednostki, 
6) z wpływów z tytułu opracowywania diagnoz problemów i potrzeb 

edukacyjnych w szkołach i jednostkach samorządu terytorialnego dla potrzeb 
projektów dofinansowywanych ze środków z UE – w zakresie prowadzonej 
działalności statutowej, 

7) z wpływów z faktycznie zużytych mediów przez najemcę, w przypadkach 
o których mowa w § 1 pkt 4, 

8) za usługi reprograficzne świadczone na potrzeby doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 

 
§ 4. 

 
1. Wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe: 

1) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, 
2) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego 

w Przemyślu, 
3) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, 
4) Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu, 
- gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochody uzyskiwane ze źródeł 
określonych w ust. 2 

2. Źródła dochodów: 
1) wskazane w § 1, 
2) z tytułu sprzedaży wycofanych książek z księgozbioru biblioteki, 

zbędnych  materiałów bibliotecznych i płyt winylowych,  
3) z opłat wskazanych w statutach bibliotek pedagogicznych: 

a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia 
międzybiblioteczne, 

b) za wypożyczenie materiałów audiowizualnych, 
c) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne, 
d) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, 
e) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych, 
f) z wpływów ze świadczonych usług kserograficznych,  
g) opłat za wydruki komputerowe,  
h) z opłat za wydanie karty bibliotecznej, 
i) z opłat za wysłanie kserokopii lub materiałów bibliotecznych do czytelnika 

w ramach e-usług świadczonych w ramach projektu „Podkarpackie  
e-biblioteki pedagogiczne”, w tym: 

 opłata za usługę pocztową lub kurierską, 
 opłata za kopertę (paczkę, opakowanie),  

 
§ 5. 

 
Dochody ze źródeł, o których mowa w § 1 - § 4 wraz z odsetkami przeznaczone są 

na:  
1) cele wskazane przez darczyńcę, 
2) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułu 

odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie 
albo użytkowaniu jednostki budżetowej, 



3) wydatki związane z finansowaniem kosztów działalności związanej 
z uzyskiwanymi dochodami, 

4) wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości będącej w użytkowaniu 
jednostki, 

5) wydatki związane z wykonywaniem remontów oraz zadań inwestycyjnych, 
6) wydatki związane z zakupem materiałów przeznaczonych do żywienia lub 

cateringu, w przypadkach o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i § 3 pkt 3, 
7) wydatki związane z wyposażeniem jednostki w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

niezbędny do wykonywania zadań statutowych, 
8) wydatki związane z organizacją przez jednostkę przedsięwzięć oświatowych,  
9) wydatki związane z ofertą edukacyjną jednostki, 
10) koszty prowadzenia rachunku bankowego i prowizji bankowej. 

 
§ 6. 

 
1. Dyrektorzy wojewódzkich oświatowych jednostek budżetowych opracowują 

projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym 
rachunku oraz  wydatków nimi finansowanych wraz z uzasadnieniem, 
w szczegółowości dział, rozdział, paragraf i przekazują Zarządowi Województwa 
w terminie umożliwiającym ujęcie ich w projekcie uchwały budżetowej. 

2. Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków 
z nich finansowanych sporządzany jest w trybie określonym jak dla uchwały 
budżetowej Województwa Podkarpackiego. 

3. Dokonywanie zmian w planie finansowym następuje w trybie przewidzianym jak 
dla budżetu Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 7. 

 
1. Dyrektorzy wojewódzkich jednostek oświatowych budżetowych mogą 

występować z wnioskiem o zmianę planu finansowego. 
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 zatwierdzana jest przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego w przypadku przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji 
budżetowej lub Sejmik Województwa Podkarpackiego – w przypadku zwiększeń 
planu. 

3. O dokonanych zmianach powiadamia się dyrektorów jednostek. 
4. Dyrektorzy jednostek przesyłają zmieniony i podpisany plan finansowy na koniec 

miesiąca, w którym dokonano zmian. 
 

§ 8. 
 
Traci moc uchwała nr L/963/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez 
wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe zmienionej uchwałą nr VIII/107/11 z 
dnia 18 kwietnia 2011 r., uchwałą nr LI/1047/14 z dnia 5 sierpnia 2014 r., uchwałą nr 
XIX/327/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. oraz uchwałą nr LII/860/18 z dnia 23 kwietnia 
2018 r. 
 

§ 9. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych Samorządowe jednostki 
budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty 
gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności: 
1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki 

budżetowej; 
2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w 

zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej. 
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi w szczególności: 
1) jednostki budżetowe, które gromadzą dochody; 
2) źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku; 
3) przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być 

przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych; 
4) sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi 

finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. 
 
 
W porównaniu do poprzedniej regulacji uszczegółowiono katalog 

dochodów oraz źródeł ich pozyskiwania, które będą gromadzone przez 
poszczególne rodzaje wojewódzkich jednostek oświatowych na wyodrębnionym 
rachunku bankowym.  

 
 
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt przygotował: 
Bogusław Śnieżek (tel. 5933) – Departament Edukacji, Nauki i Sportu 
 



  
RG-II.7740.2.7.2018.ES       PROJEKT 
 
  

 
Uchwała Nr     /     / 19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia                  2019 roku 

 
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału 45/100  

w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 578 o pow. 
0,0342 ha, zabudowana  budynkiem handlowo – biurowym,  położona   

w Sanoku przy ul. Piłsudskiego na rzecz Powiatu Sanockiego  
 

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 
t.j.). 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje; 

 
§ 1 

1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Sanockiego udziału 

45/100 w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 578 o pow. 

0,0342 ha, zabudowana budynkiem handlowo – biurowym,  położonym   

w Sanoku przy ul. Piłsudskiego, obj. KW Nr KS1S/00053499/0, stanowiącego 

własność Województwa Podkarpackiego, użytkowanego do tej pory w postaci 

niewydzielonego lokalu o powierzchni użytkowej 329,36 m2.  

2. Darowizny dokonuje się z przeznaczeniem na cele statutowe Starostwa. 
  

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



RG-II.7740.2.7.2018.ES 
 

 
UZASADNIENIE 

 
 

Niewydzielony lokal o powierzchni użytkowej 329,36 m2, któremu odpowiada 
udział 45/100  w nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 578 
o pow. 0,0342 ha, zabudowanej budynkiem handlowo – biurowym,  położonym   
w  Sanoku przy ul. Piłsudskiego, obj. KW nr KS1S/00053499/0, stanowi własność 
Województwa Podkarpackiego, na którym ustanowiony był trwały zarząd na rzecz 
Podkarpackiego Zarządu Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie (obecnie  
postawiony w stan likwidacji do 31.12.2018 r.). 

Część lokalu udostępniona jest Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu 
Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który nie jest 
zainteresowany trwałym nabyciem nieruchomości. 
 Przedmiotowy lokal wymaga sporych nakładów finansowych na 
przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych i remontowych, między innymi: 
- wykonania docieplenia ścian budynku i elewacji, 
- remontu orynnowania, 
- wykonania izolacji ścian piwnic metodą iniekcji, 
- remontu instalacji odgromowej,  
- remontu posadzek i tynków w pomieszczeniach, 
- demontaż urządzeń nieczynnej kotłowni. 

Roczny średni koszt utrzymania lokalu (podatek od nieruchomości, gaz, woda, 
odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, ubezpieczenie mienia, 
przeglądy roczne i pięcioletnie) wynosi około 20 000 zł.  
 Zarząd Powiatu Sanockiego pismami z dnia  5 i 26 września br. zwrócił się  
z prośbą o przekazanie przedmiotowego lokalu na rzecz Powiatu Sanockiego. 
Pozytywna decyzja umożliwiłaby zagospodarowanie w/w lokalu na potrzeby  
jednostki.  
 Wartość rynkowa lokalu wynosi 958 700 zł (wg operatu szacunkowego  
z marca 2018 r.).  

Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowa nieruchomość stała się zbędna dla 
wykonywania zadań Województwa Podkarpackiego, a Starostwo Powiatowe  będąc 
współwłaścicielem przedmiotowego budynku potrzebuje powiększyć swoją własność 
na realizację celów statutowych, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.   

Przekazanie w formie darowizny gwarantuje wykorzystanie nieruchomości na 
cel przekazania. W przypadku niezrealizowania celu – lokal podlega zwrotowi do 
zasobu Województwa Podkarpackiego.  
 



projekt 
UCHWAŁA NR 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia ………….2019 r. 

 

w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących 
opracowania Raportu o stanie województwa 

 
Na podstawie art. 34 a ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018 r.  poz. 913 z późn. zm.) 

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 
Określa się szczegółowe wymogi dotyczące opracowania Raportu o stanie 
województwa, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

Uzasadnienie 
 
 
           Art. 34a Ustawy o samorządzie województwa nakłada na zarząd województwa 
obowiązek przedstawienia sejmikowi województwa co roku do dnia 31 maja raportu  
o stanie województwa obejmującego podsumowanie działalności zarządu 
województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów         
i strategii, uchwał sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego. Sejmik 
województwa może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące 
raportu.  
           W związku z powyższym niezbędne jest przyjęcie przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego uchwały określającej szczegółowe wymogi dotyczące opracowania 
Raportu o stanie województwa, który powinien zawierać odniesienie się do zadań 
samorządu województwa wynikających z art. 14 ust 1 Ustawy o samorządzie 
województwa. 
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Załącznik do Uchwały Nr  …   
Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego  

z dnia…………2019 r. 

 
 
 

SZCZEGÓŁOWE WYMOGI DOTYCZĄCE OPRACOWANIA  
RAPORTU O STANIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
 

1. Wprowadzenie 

Obowiązek opracowania raportu o stanie województwa wynika z przepisów 
ustawy o samorządzie województwa. Raport ten obejmuje podsumowanie działalności 
Zarządu Województwa w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 
programów i strategii, uchwał Sejmiku Województwa i budżetu obywatelskiego*. 
Sejmik województwa w drodze uchwały może ustalić szczegółowe wymogi dotyczące 
Raportu. 

Podstawowym dokumentem, w oparciu o który realizowana jest polityka rozwoju 
województwa jest Strategia Rozwoju Województwa. Z tego też względu Raport o 
stanie województwa powinien odnosić się do zapisów strategii. 

Opracowany Raport o stanie województwa stanowić będzie punkt wyjścia do debaty, 
w której udział wziąć mogą zarówno radni sejmiku jak i mieszkańcy województwa. 
Ponadto dokument jest podstawą do udzielenia wotum zaufania dla Zarządu 
Województwa. Dlatego też zawartość i układ Raportu są niezwykle istotne. 

Szczegółowe wymogi dotyczące opracowania Raportu o stanie województwa 
określają m.in. minimalny zakres tematyczny dokumentu, układ dokumentu i sposób 
jego opracowania. 

 
 

2. Ramowy układ Raportu o stanie Województwa Podkarpackiego 
 
Raport o stanie województwa powinien składać się z następujących części: 

1) Wstęp - informacja ogólna związana z sytuacją społeczno-gospodarczą 
województwa; 

2) Część I: syntetyczny opis realizacji polityk zgodnie z art.14 ustawy 
o samorządzie województwa, programów i strategii uzupełniony opisem 
statystycznym; 

3) Część II: wykaz uchwał Sejmiku Województwa wraz z podsumowaniem 
oraz sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego*;1 

4) Zakończenie – zwięzłe podsumowanie całości raportu. 

Wstęp powinien zawierać  informację ogólną związaną z sytuacją społeczno-
gospodarczą województwa. 

W pierwszej części Raportu przedstawiona powinna być informacja dotycząca 

                                                      
* w sytuacji gdy jest on realizowany przez Samorząd Województwa. 
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działalności Zarządu w roku poprzednim w zakresie realizacji polityk, programów 
i strategii. Podstawą opracowania tej części dokumentu będą dane zawarte 
w ramach oficjalnych publikacji oraz wewnętrznych opracowań analitycznych. 
Informacje zawarte w pierwszej części Raportu zostaną przedstawione w korelacji 
z dziedzinami wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Województwa. 

W odniesieniu do wyznaczonych dziedzin działań strategicznych zostanie 
przedstawiony syntetyczny opis statystyczny, wykaz realizowanych przez Samorząd 
Województwa projektów, konkursów, grantów oraz przyjętych i wdrażanych 
dokumentów strategicznych. Każdy z obszarów zawierał będzie podsumowanie, 
w ramach którego sformułowane zostaną wnioski. 

W drugiej części zostanie przedstawiony wykaz przyjętych przez Sejmik 
Województwa uchwał wraz z krótkim podsumowaniem oraz sprawozdanie z realizacji 
budżetu obywatelskiego*. 

 
 

3. Sposób opracowywania Raportu o stanie województwa 
 

Raport o stanie województwa w warstwie statystycznej odnosił się będzie do 
najważniejszych obszarów społeczno-gospodarczych istotnych dla rozwoju 
i funkcjonowania województwa. 

Podstawowym źródłem informacji w zakresie opisów sytuacji społeczno-
gospodarczej będą oficjalne publikacje Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych 
instytucji publicznych i samorządowych. Informacje statystyczne prezentowane będą 
zgodnie ze stanem dostępności na czwarty kwartał roku, za który opracowywany jest 
Raport. 

Równocześnie w sposób szczególny będzie ujmował opis realizacji zadań 
wynikających z kompetencji Samorządu Województwa Podkarpackiego. 

Informacje dotyczące realizacji zadań Zarządu Województwa przygotowane 
będą w oparciu o dane gromadzone przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego 
oraz jednostki organizacyjne Województwa Podkarpackiego. Będą one 
przedstawione zgodnie ze stanem na koniec roku, za który opracowywany jest 
Raport o stanie województwa. Dopuszcza się ujęcie informacji w innych 
czasookresach jeśli system ich gromadzenia i publikacji uniemożliwia rzetelne ich 
przedstawienie lub wydaje się to zasadne z punktu widzenia przedstawienia 
problematyki danego obszaru. 

 
 

4. Harmonogram opracowywania Raportu o stanie województwa 

Prace redakcyjne związane z przygotowaniem Raportu realizowane będą w I 
kwartale roku następnego po roku, za który opracowywany jest Raport. Projekt 
Raportu będzie przyjęty przez Zarząd Województwa nie później niż do 30 kwietnia. 
Następnie zostanie przekazany Sejmikowi Województwa zgodnie z przepisami 
ustawy. 

Za opracowanie Raportu odpowiada Zarząd Województwa. Natomiast 
przygotowanie Raportu o stanie województwa koordynować będzie departament 
właściwy ds. opracowania i monitorowania Strategii Województwa. 



PROJEKT  
 
 
 

UCHWAŁA NR ........................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE  
z dnia ........................................... 

 
w sprawie zamiaru likwidacji Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.), art. 89 ust. 1 i 8 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), 
 
  

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2019 r., szkoły i placówkę 

wchodzące w skład wojewódzkiej jednostki budżetowej - Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie: 
1) Medyczną Szkołę Policealną w Łańcucie, 
2) Policealną Szkołę Medyczno-Społeczną dla Dorosłych w Łańcucie, 
3) Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie. 

2. Słuchaczom zlikwidowanej szkoły, o  której mowa w ust. 1 pkt 2 zapewnia się 
możliwość kontynuowania nauki w Policealnej Szkole Medyczno-Społecznej dla 
Dorosłych w Rzeszowie wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. 

 
§ 2. 

 
O zamiarze likwidacji, o której mowa w § 1 należy niezwłocznie zawiadomić uczniów 
i słuchaczy szkół i placówki wchodzących w skład Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie, Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty oraz odpowiednie władze statutowe związków zawodowych. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
  



UZASADNIENIE 
 
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe szkoła publiczna może być zlikwidowana 

z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten 
organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego 
samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ 
prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, 
zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów (w przypadku szkoły dla 
dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki 
samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu (art. 89 ust. 
1). Przepis ten ma również zastosowanie do placówek publicznych, z wyjątkiem 
warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego (art. 58 ust. 8). 

 
W skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Łańcucie wchodzi: 
1) Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie, 
2) Policealna Szkoła Medyczno-Społeczna dla Dorosłych w Łańcucie, 
3) Podkarpackie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łańcucie.  

 
Centrum prowadzi  kształcenie w zawodach medycznych, społecznych 

i pokrewnych dla młodzieży (w formie stacjonarnej), dorosłych (w formie zaocznej 
i stacjonarnej). Centrum może również prowadzić kształcenie ustawiczne dorosłych 
poprzez prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności 
zawodowych, kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych.   

 
Siedzibą Centrum jest Łańcut, ul. Grunwaldzka 11. 
 
Zawody, w których kształciło Centrum w poszczególnych latach szkolnych: 
 

2017/2018 2018/2019 
Terapeuta zajęciowy – dla młodzieży  Opiekunka dziecięca - dla dorosłych 
Technik masażysta – dla młodzieży Opiekun medyczny - dla dorosłych 
Technik usług kosmetycznych 
– zaoczny dla dorosłych 

Technik masażysta  – dla młodzieży 

  Terapeuta zajęciowy– dla młodzieży 

  
Technik usług kosmetycznych 
– zaoczny dla dorosłych 

 
 
Poniżej przedstawiono dane liczbowe związane z funkcjonowaniem 

Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Łańcucie: 

 

Budżet jednostki 
2017 rok 1 335 495 

2018 rok 1 215 580 

plan 2019 rok 1 145 015 

Subwencja oświatowa 2017 rok 861 139 



2018 rok 639 476 

plan 2019 rok 557 507 

Różnica uzupełniona  
z budżetu Województwa 

2017 rok 474 356 

2018 rok 576 104 

plan 2019 rok 587 508 

Liczba słuchaczy 
(wg SIO na dzień 30.09)  

2016 rok 120 

2017 rok 89 

2018 rok 59 

Miesięczny koszt 1 słuchacza 

2017 rok 927 

2018 rok 1 138 

plan 2019 rok 1 617 

Liczba nauczycieli - etaty 

2017 rok 8,82 

2018 rok 9,61 

plan 2019 rok 8,57 

Liczba pracowników 
niepedagogicznych - etaty 

2017 rok 5,25 

2018 rok 5,75 

plan 2019 rok 5,25 

Liczba nauczycieli - osoby 
plan 2019 rok 

18 

Liczba pracowników 
niepedagogicznych - osoby plan 2019 rok 

8 

 
 
Liczba uczniów (słuchaczy) w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019: 
 

Rok szkolny 
2017/2018 

Rok 
nauki 

Forma 
nauki 30.09.17 30.11.17 28.02.18 31.05.18 29.06.18 

Terapeuta 
zajęciowy I rok 

dla 
młodzieży 11 11 7 7 5

Technik 
masażysta I rok 

dla 
młodzieży 23 17 11 11 10

Technik usług 
kosmetycznych I rok 

dla 
dorosłych - 
forma 
zaoczna 27 24 14 14 14

Technik 
masażysta II rok 

dla 
młodzieży 11 11 11 11   

Technik usług 
kosmetycznych II rok  

dla 
dorosłych - 
forma 
zaoczna 17 17 16 16   

RAZEM 89 80 59 59 29
 

 
Rok szkolny 
2018/2019 

Rok 
nauki 

Forma 
nauki 30.09.18 30.11.18 31.12.18 

Opiekunka 
dziecięca I rok 

dla 
dorosłych - 
forma 
stacjonarna 14 13 11



Opiekun 
medyczny I rok 

dla 
dorosłych - 
forma 
stacjonarna 16 15 15

Technik 
masażysta II rok 

dla 
młodzieży 10 10 10

Terapeuta 
zajęciowy II rok 

dla 
młodzieży 5 5 5

Technik usług 
kosmetycznych II rok 

dla 
dorosłych - 
forma 
zaoczna 14 13 13

RAZEM 59 56 54
 

 
 
Z uwagi na małą liczbę uczniów łączono zajęcia dla zawodów Terapeuta 

zajęciowy oraz Technik masażysta (w roku szkolnym 2017/2018) oraz dla zawodów 
Opiekunka dziecięcia i Opiekun medyczny oraz Technik masażysta i Terapeuta 
zajęciowy (w roku szkolnym 2018/2019). 

W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano kurs – Asystent osoby 
niepełnosprawnej dla 17 słuchaczy. W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowano kurs 
– Asystent osoby niepełnosprawnej (dla 13 słuchaczy) oraz kurs technik usług 
kosmetycznych (dla 8 słuchaczy). 

W przypadku likwidacji jednostki konieczne będzie zapewnienie możliwości 
kontynuowania nauki dla 13 słuchaczy kierunku Opiekunka dziecięca, prowadzonego 
w Policealnej Szkole Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Łańcucie. Taka 
możliwość stworzona zostanie w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. 

 
Mała liczba uczniów (słuchaczy) w oddziałach oraz spadek zainteresowania 

kształceniem w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Łańcucie, jak również fakt funkcjonowania w niewielkiej odległości 
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Rzeszowie z bogatszą do łańcuckiej ofertą edukacyjną, uzasadniają zamiar 
likwidacji tej jednostki. 

 
Uchwała o zamiarze likwidacji jest aktem prawnym podejmowanym w sprawie 

objętej opiniowaniem przez odpowiednie władze statutowe związku zawodowego 
stosownie do przepisu art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. 



SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH RADNYCH 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 

IV KWARTAŁ 2018 ROKU 

 

16 PAŹDZIERNIKA 2018 R., BRUKSELA (BELGIA) 

Osoby uczestniczące: 

Jacek Kotula Radny Województwa Podkarpackiego 

Otwarcie wystawy „ Polska Walcząca” 

16 października 2018 r. Parlamencie Europejskim w Brukseli zaprezentowana została 

wystawa „Polska Walcząca”. W uroczystości wzięli udział m.in. polscy parlamentarzyści, 

Jan Baster – wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Ewa Leniart – wojewoda 

podkarpacki, dr Dariusz Iwaneczko – dyrektor Oddziału IPN w Rzeszowie oraz 

zaproszeni goście. Podczas otwarcia wystawy odczytano list od Marszałka 

Województwa Podkarpackiego. Wystawa przedstawia początki polskiej konspiracji we 

wrześniu 1939 roku. Pokazuje rozwój walk i jej różnorodne formy przeciwko obu 

okupantom – Niemcom i Sowietom. Część wystawy zrobiona przez Centralę IPN w 

Warszawie została uzupełniona przez panele przygotowane przez Oddział IPN w 

Rzeszowie, na których została zobrazowana działalność Polskiego Państwa 

Podziemnego na Podkarpaciu. Całość wystawy składa się z 25 paneli, przygotowana 

jest w języku polskim i angielskim. Dopełnieniem wystawy były zdjęcia z prac 

ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej w miejscach, w 

których odnajdywane są szczątki bohaterów Polski Walczącej. 

Koszt wyjazdu: 156,63 zł 

26-28 LISTOPADA2018 R., RZYM ( WŁOCHY) 

Osoby uczestniczące: 

Bogdan Romaniuk  Radny Województwa Podkarpackiego 

Otwarcie wystawy o rodzinie Ulmów 



W dniu 27 listopada 2018 r. miało miejsce otwarcie wystawy "Honorując 

Sprawiedliwych". Wystawie towarzyszyło sympozjum, podczas którego 

zaprezentowano kolejne świadectwa heroiczności rodziny Ulmów. Wzięli w nim 

udział m.in. kard. Angelo Amato - emerytowany Prefekt Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych, abp Adam Szal - Metropolita Przemyski, Wojciech Kolarski - 

podsekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta RP, Jan Kasprzyk - szef Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Irena Senderska-Rzońca - 

przedstawiciel Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, rektor Papieskiego 

Uniwersytetu Urbanianum Prof. Leonardo Sileo oraz ks. prof. Jan Mikrut także z tej 

uczelni, ks. dr Witold Burda – postulator procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów.                      

  

Samorząd Województwa reprezentowali wicemarszałek Piotr Pilch oraz radny 

województwa Bogdan Romaniuk, a jednocześnie fundator fundacji im. Rodziny 

Ulmów SOAR, która wraz z archidiecezją przemyską jest współorganizatorem 

wystawy. 

Koszt wyjazdu: 3,437,51 zł 
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INFORMACJA  
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego   
w okresie od 03 grudnia 2018 r. do 08 stycznia 2019 r. 

 
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego 
obradował na posiedzeniach: 
 nr   4 w dniu 03 grudnia 2018 r., 
 nr   5 w dniu 04 grudnia 2018 r. 
 nr   6 w dniu 10 grudnia 2018 r. 
 nr   7 w dniu 11 grudnia 2018 r. 
 nr   8 w dniu 14 grudnia 2018 r. 
 nr   9 w dniu 18 grudnia 2018 r. 
 nr 10 w dniu 20 grudnia 2018 r. 
 nr 11 w dniu 27 grudnia 2018 r. 
 nr 12 w dniu 28 grudnia 2018 r. 
 nr 13 w dniu 02 stycznia 2019 r. 
 nr 14 w dniu 07 stycznia 2019 r. 
 nr 15 w dniu 08 stycznia 2019 r. 
 
Przedmiotem 4. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
03 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 
  
 Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji 100. rocznicy walk 

w obronie Lwowa i Przemyśla. 
 
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 
 
Przedmiotem 5. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
04 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 
  
I. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

- określenia szczegółowego zakresu współzarządzania zbiorami danych                     
w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

- zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających 
raportowaniu do Komisji Europejskiej, 

- promocji Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji, 
- nierozstrzygnięcia naboru nr RPPK.06.05.00-IZ.00-18-001/18 w ramach osi 

priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.5 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020, 

- zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
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osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura 
drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014 – 
2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-013/18, 

- wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0050/16 pn. 
„Prace budowlane, konserwatorskie i zakup wyposażenia służących 
zachowaniu zabytkowego kościoła parafialnego i starej plebani Parafii 
Rzymskokatolickiej  
p.w. św. Mikołaja bp w Lubli”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką  
p.w. Św. Mikołaja bp w Lubli, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

- skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                     
w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2018 r., sygn. akt. I SA/Rz 920/18, 

- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej,  

- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej,  

- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej,  

- wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres 
pełnomocnictwa, 

- wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres 
pełnomocnictwa, 

- wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu 
Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. 
„Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 
875 Mielec – Leżajsk”, 

- zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku, 

- zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu przebudów 
dróg wojewódzkich w 2018 roku, 

- zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 
Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 

- wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenia w formie pozaszkolnej  
w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Przemyślu w roku szkolnym 2018/2019, 

- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  
na stopień nauczyciela mianowanego, 

- powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  
na stopień nauczyciela mianowanego, 

- wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli, 

- nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Tajęcinie, gmina 
Trzebownisko, 

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 
nieruchomości położonych w miejscowości Wilcza Wola, gmina Dzikowiec, 
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- przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. 
„Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego”, 

- przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu 
ambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”, 

- przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu 
ambulansu dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu”, 

- uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Koncert osób 
niewidomych i słabowidzących”, zgłoszonego przez Polski Związek 
Niewidomych Okręg Podkarpacki, ul. Plac Dworcowy 2, 35-201 Rzeszów w 
ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans 
Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu 
na lata 2008 – 2020”, 

- uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Niech magia 
Świąt połączy nas – integracyjne spotkanie opłatkowe osób 
niepełnosprawnych”, zgłoszonego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej, ul. Wiejska 90, 36-100 
Kolbuszowa w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz 
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 
Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020”, 

- wyrażenia zgody na finansowanie w części ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z UE i BP 
związanych  
z realizacją projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 
- udzielenia pełnomocnictwa, 
- zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium Marszałka 

Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2018/2019, 
- przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 

 
II. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego                     

w sprawie: 
- określenia dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki 

budżetowe, 
- przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi 
Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

- przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. 
Św. Ojca Pio w Przemyślu. 

- przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. 
Zofii  
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

 
III. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
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- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Czarna „Borowa 1”, 

- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „RYMANÓW”, 

- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ”, 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 3/2017 w miejscowości Ruda, 

- uzgodnienia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów. 

 

IV. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  
 
- przekazania trwałego zarządu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 
 

V. Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca możliwości zwiększenia wartości dofinansowania 

środkami budżetu państwa projektu Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie pn. „Profilaktyka, diagnostyka                     
i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym                     
i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach 
klinicznych oraz rehabilitacją”, planowanego do realizacji  
w ramach RPO WP 2014 – 2020. 

2. Informacja w sprawie warunkowego uruchomienia rezerwy wykonania w osi  
VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO WP 2014 – 2020.  

3. Informacja w zakresie zgłoszonych do KE nieprawidłowości stwierdzonych  
w III kwartale 2018 r. w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.  

4. Informacja nt. Uniwersytetu Samorządności w ramach Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. 

5. Informacja dotycząca odstąpienia od przeprowadzenia planowanego na 
grudzień 2018 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 
wsparcie infrastruktury b+r jednostek naukowych. 

6. Wniosek w sprawie samofinansowania remontu chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary w m. Dąbrówki 
przez Gminę Czarna. 

7. Tabelaryczne zestawienie wniosków o dokonanie zmian w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2018 r. złożonych przez Departamenty 
Urzędu – na sesję Sejmiku w miesiącu grudniu 2018 r. 

8. Tabelaryczne zestawienie wniosków o dokonanie zmian limitu wydatków w 
WPF  
– na sesję Sejmiku w miesiącu grudniu 2018 r. 

 
Przedmiotem 6. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
10 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 

  
1. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie: 
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− zmiany uchwały Nr I/6/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− zmiany uchwały Nr I/10/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, 
Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− zmiany uchwały Nr I/11/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy 
z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa 
Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, 
Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli. 

− wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Podkarpackie udziałów  
w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
celem ich dobrowolnego umorzenia, 

− wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego w Spółce 
AMTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 
na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – etap I” oraz 
„Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od 
węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 
− zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2018 – 2042. 
 
2. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− odstąpienia od złożenia skargi na decyzję Ministra Finansów. 
 
3. Pozostałe tematy. 
 
1) Informacja o stanie realizacji projektów przewidzianych do finansowania ze 

środków Banku Światowego w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej  
w dorzeczu Odry i Wisły. 

2) Informacja na temat stanu prac związanych z planowaną budową zbiornika 
retencyjnego „Kąty-Myscowa”. 

 
Przedmiotem 7. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
11 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 

 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− wyboru do dofinansowania projektów przewidzianych do realizacji w 2019 r.  
w ramach X Osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020, 

− zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu 
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Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

− odwołania wykonywania obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Tarnobrzegu,   

− powołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, 
− zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Profilaktyka, 

diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z 
chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na 
oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją, z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, 
działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 
6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 
2014-2020, 

− zaopiniowania wniosku Pana Macieja Franty reprezentującego Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. znak: 23/II/2018/0073 z dnia  
22 listopada 2018 r., 

− udzielenia pełnomocnictwa, 
− udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów z tytułu prowadzonych 

postępowań administracyjnych w ramach RPO WP 2007-2013, 
− wyrażenia woli zawarcia aneksu do umowy o przyznanie dotacji w związku  

z realizacją projektu pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin  
z uwzględnieniem zjawiska depopulacji, 

− przyjęcia projektu ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania Strategii rozwoju 
województwa – Podkarpackie 2030, 

− zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu do dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi III Czysta 
energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3 Realizacja  
planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 
2014-2020, 

− zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie  
pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III 
(MPWiK sp. z o.o.)” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Osi III Czysta energia, działania 3.4 Rozwój OZE - 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WP na lata 2014-2020, 

− zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Budowa 
Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków; pielęgniarstwo i ratownictwo 
medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i 
budowa maszyn  
w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, 
działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe 
i ustawiczne oraz PWSZ (tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0017/16 
pn. „Prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela  
w Soninie - nowa oferta kulturalna regionu”, realizowanego przez Parafię 
Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Soninie w ramach osi 
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.04.00-18-0001/16 
pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach 
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systemu transportu w MOF Sanok-Lesko” realizowanego przez Gminę Miasta 
Sanoka w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-
0012/17, pn. „Poprawa dostępności usług medycznych poprzez przebudowę i 
rozbudowę oraz zakup aparatury medycznej w SP ZOZ w Kolbuszowej”, 
realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 
Kolbuszowej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK. 03.01.00-18-
0057/17, „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin 
Brzostek, Czarna oraz Pilzno” realizowanego przez Gminę Pilzno, w ramach osi 
priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0316/17 
realizowanego przez ML Project Marcin Lubach w ramach osi priorytetowej  
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały  
Nr 373/7837/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru projektów do 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie 
MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu TIK Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
(nabór 2017), 

− wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych, 
− wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, 
− wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej Miasta i Gminy Kolbuszowa, 
− zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów 
chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku, 

− zmiany uchwały 422/8822/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „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”, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 
− zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez 

Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 

− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Rzeszowie, 

− zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok 2018, 

− zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów w ramach Programu 
wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”, 

− odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego 2022, 
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− zmiany uchwały nr 3/78/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia do konsultacji projektu aktualizacji 
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022, 

− wydania opinii do „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krasne na lata 2019 – 2034”, 

− zrzeczenia się odszkodowania, 
− wyrażenia opinii dotyczącej zniesienia urzędowych nazw obiektów 

fizjograficznych położonych w gm. Jarosław, 
− przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Jasionce i Zaczerniu 

gmina Trzebownisko, będących własnością Województwa Podkarpackiego, 
− odwołania upoważnienia, 
− udzielenia upoważnienia, 
− zmiany Uchwały Nr 430/8979/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na 
zadanie pn. ”Dostosowanie budynku poszpitalnego do potrzeb Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu”, 

− zmiany Uchwały Nr 430/8980/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza 
Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Adaptacja 
pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyślu dla potrzeb Dziennego 
Oddziału Psychiatrycznego”, 

− zmiany Uchwały Nr 399/8406/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania 
„Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS”, 

− uchylenia Uchwały Nr 404/8499/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
6 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania 
„Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 

− uchylenia uchwały Nr 481/10192/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej 
dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na 
zadanie pn. „Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 
− wyrażenia woli zawarcia umowy zbycia udziału w Spółce D&A Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
2. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− wygaszenia decyzji z dnia 28 stycznia 2014 roku, znak: RG-

II.2501.16.18.2014.UZ oraz zmiany decyzji z dnia 18 marca 2003 roku, znak: 
GT.I-7014/16/4/03, zmienionej decyzją z dnia 22 lutego 2011 roku, znak: GG-
II.2501/16-1/2011.AB, zmienionej decyzją z dnia 1 października 2013, znak: GG-
II.2501.16.50.2013.UZ  
i aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, 

− wygaszenia decyzji z dnia 23 czerwca 2009 roku, znak: GT.VI.7014/16-24/09 
oraz zmiany decyzji z dnia 12 lutego 2008 roku, znak: G.T.VI-7014/16/2/08, 
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zmienionej decyzją z dnia 26 listopada 2008 roku, znak: GT.VI.AB.7014/16-3/08 i 
aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− wygaszenia decyzji z dnia 13 sierpnia 2013 roku, znak:  
GG-II.2501.16.231.2013.UZ oraz zmiany decyzji z dnia 14 października 2002 
roku, znak: GT.I-7014/16/3/02, zmienionej decyzją z dnia 23 lutego 2007 roku, 
znak: GT.VI-7014/16/19/07  

− i aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, 
− zmiany decyzji z dnia 18 marca 2003 roku, znak GT.I-7014/16/5/03, zmienionej 

decyzją z dnia 12 lutego 2008 roku, znak: G.T.VI-4014/16/1/08, zmienionej 
decyzją  

− z dnia 11 października 2011 roku, znak: GG-II.2501.16.206.2011.UZ i aktualizacji 
opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 16 listopada 2004 roku, znak: GT.I-7014/16/7/04, 
zmienionej decyzją z dnia 23 lutego 2010 roku, znak: GG.VI.7014/16/7/04/09, 
zmienionej decyzją z dnia 30 marca 2010 roku, znak: GG.VI.7014/16/7/04/09 i 
aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 08 kwietnia 2002 roku, znak GT.I7014/16/6/03, zmienionej 
decyzją z dnia 23 października 2007 roku, znak: GT.VI-7014/16/16/07 i 
aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 26 listopada 2002 roku, znak: GT.I-7014/16/10/02, 
zmienionej decyzją z dnia 23 października 2007 roku, znak: GT.VI-7014/16/14/07  
i aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 20 września 2005 roku, znak: GT.I-7014/16/5/05, 
zmienionej decyzją z dnia 22 stycznia 2007 roku, znak: GG.I-7014/16/2/07 i 
aktualizacji opłaty  

− z tytułu trwałego zarządu, 
− zmiany decyzji z dnia 12 listopada 2002 roku, znak: GT.I-7014/16/9/02 i 

aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, 
− zmiany decyzji z dnia 04 kwietnia 2002 roku, znak: GT.I-7014/16/1/1/02, 

zmienionej decyzją z dnia 23 października 2007 roku, znak: GT.VI-7014/16/12/07 
i aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 27 listopada 2007 roku, znak: GT.VI-7014/16/20/07  
i aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 13 maja 2002 roku, znak: GT.I-7014/16/4/02, zmienionej 
decyzją z dnia 16 października 2007 roku znak: GT.VI-7014/16/10/07 i aktualizacji 
opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 16 grudnia 2002 roku, znak: GT.I-7014/16/11/02, 
zmienionej decyzją z dnia 23 października 2007 roku, znak: GT.VI-7014/16/18/07 
i aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 10 września 2002 roku, znak GT.I-7014/16/8/02, zmienionej 
decyzją z dnia 23 października 2007 roku, znak: GT.VI-7014/16/15/07, zmienionej 
decyzją z dnia 22 lutego 2011 roku, znak: GG-II.2501/16-2/2011.AB i aktualizacji 
opłaty z tytułu trwałego zarządu, 

− zmiany decyzji z dnia 13 maja 2002 roku, znak: GT.I-7014/16/5/02, zmienionej 
decyzją z dnia 23 października 2007 roku, znak: GT.VI-7014/16/13/07, zmienionej 
decyzją z dnia 25 sierpnia 2015 roku, znak: RG-II.2501.16.421.2015.UZ, 
zmienionej postanowieniem z dnia 8 września 2015 roku, znak:  
RG-II.2501.16.421.2015.UZ i aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu. 

 
3. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
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− uzgodnienia projektu IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ulicą 
Kwiatkowskiego w Stalowej Woli – Etap I, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 188/15/2009 przy ul. Załęskiej w Rzeszowie, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Błękitny San” w Dynowie, 

− uzgodnienia projektu zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru przemysłowo-usługowego położonego w rejonie ulic 
Przemysłowej i Niezłomnych w Stalowej Woli – Etap I, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„SIEDLISKA 15”, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 294/6/2017 w rejonie ul. Mieleckiej w Rzeszowie, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
− Nr 276/13/2015 w rejonie ul. Hetmańskiej w Rzeszowie – część A, 
− uzgodnienia projektu XII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski, 
− uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola. 
 
4. Pozostałe tematy. 
 
1. Informacja dotycząca aktualnego stanu prac związanych z utworzeniem na 

Podkarpaciu Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej  
(ESA Business Incubation Centre – ESA BIC). 

2. Informacja dotycząca postępowania na zakup przez Województwo Podkarpackie 
10 pojazdów kolejowych w ramach projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei 
Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”. 

 
Przedmiotem 8. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
14 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2018 r., 

 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2018 – 2042, 

 przyjęcia projektu statutu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 
i przekazania do konsultacji, 

 zmian zasad sprawowania nadzoru nad instytucjami kultury, których 
Organizatorem jest Województwo Podkarpackie. 

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 przyjęcia treści umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury 

Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 
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 zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Podkarpackiego 2022. 

 
 
 
 
Pozostałe tematy: 
 Informacja na temat pozyskania dokumentu pn. Program Funkcjonalno – 

Użytkowy dla projektu pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” 
wykonanego przez Pracownię Projektową F11, Dr Hab. Inż. Arch. Marcin Furtak. 

 
Przedmiotem 9. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
18 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 

 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

 zatwierdzenia do realizacji Programu Naprawczego Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Rzeszowie, 

 zmiany uchwały nr 476/10061/18 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w ramach projektu pn. 
„Zachowanie                            i promocja dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY) dofinansowanego z Programu 
INTERREG EUROPA 2014-2020, 

 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy Nr 1/2018/PPNT z dnia 
24 maja 2018 r. w sprawie finansowania zadań z tytułu zarządzania 
Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym z Rzeszowską Agencją 
Rozwoju Regionalnego S.A., 

 podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa 
podkarpackiego na działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników 
i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku, 

 udzielenia upoważnienia dla Pani Danuty Cichoń Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Regionalnego do reprezentowania Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie w pracach związanych z utworzeniem 
w województwie podkarpackim Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej 
Agencji Kosmicznej (ESA BIC),  

 decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0004/18 
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – 
Kańczuga – Żurawica na odcinku Czarna – Łańcut wraz z budową mostu na 
rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie – etap I” w ramach osi 
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wyboru projektu z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 
2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia  2018 r., 
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 wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0002/16 
pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na 
prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości 
Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” realizowanego przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0034/16 
pn. „Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności do infrastruktury 
instytucji kultury poprzez przebudowę i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Radymnie”, realizowanego przez Miasto Radymno, w ramach osi priorytetowej 
IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-
0036/16 pn. „Rozwój zasobów kultury Gminy Sieniawa poprzez remont, 
przebudowę                          i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych zespołu 
kościoła  
p.w. św. Jana Chrzciciela”, realizowanego przez Gminę Sieniawa, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej                     
I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania 
przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Infrastruktura 
B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18 – edycja III), 

 wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka”, działania 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich 
wdrożenia”, typ projektu „Infrastruktura B+R” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór 
nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18 – edycja III), 

 zmiany uchwały nr 252/5083/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji 
o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.02.00-18-0013/18-00 
zawartej z SKALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmiany 
Uchwały nr 454/9489/18 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie wyboru projektów do 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 
priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.2 „Badania 
przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020 (nabór  nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-008/18 – edycja II), 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0304/17 realizowanego przez VIANAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka komandytowa w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0479/16 realizowanego przez Sipeko Sp. z o. o. w ramach osi priorytetowej                     
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
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 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 
priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działania 1.5 
„Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”, typ 
projektu „Strefy Aktywności Gospodarczej” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór 
nr RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18 - edycja II), 

 wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie podjęcia 
uchwały Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” Sp. z o. o. w sprawie 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania, 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 wyrażenia woli zawarcia umowy nabycia przez Spółkę Podkarpacki Fundusz 
Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziałów własnych w celu 
umorzenia bez wynagrodzenia, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej / pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1141R klasy "Z" — zbiorczej ul. 
Wojska Polskiego odcinki km 0+570,20 + 0+600,83 oraz km 0+653,49 ÷ 
0+703,54 w m. Mielec" /, 

 zmiany Uchwały Nr 395/8246/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku, 

 przyjęcia pomocy rzeczowej Gminy Czarna, 
 uchylenia Uchwały Nr 326/6945/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od 
Gminy Solina, 

 zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie 
województwa podkarpackiego, 

 zmian w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych edycji 2017/2018 na terenie 
Województwa Podkarpackiego, 

 zmiany umów określających zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do 
przewozów osób uprawnionych ustawowo do bezpłatnych lub ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, 

 ustalenia planu kontroli problemowych i sprawdzających Departamentu Kontroli 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na 2019 
rok, 

 ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, 
 wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie sprzętu, 
 zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na 

wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, 
 wprowadzenia monitoringu w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, 
 przyznania stypendium następnym w kolejności osobom z listy rankingowej 

wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne 
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uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie 
ogólne – rok szkolny 2018/2019”, 

 udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego 
w 2019 roku, 

 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w  2019 roku, 

 udzielenia upoważnienia, 
 zatwierdzenia listy operacji  typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania 

„Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem 
rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020, 

 zatwierdzenia do realizacji Programu Naprawczego Obwodu Lecznictwa 
Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, 

 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na 
nabycie aparatury i sprzętu medycznego, 

 powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu 
Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, 

 powołania Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

 powołania Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. 
Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

 zmiany Uchwały Nr 399/8406/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację zadania 
„Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki Obrazowej WZS”, 

 zmiany Uchwały Nr 430/8980/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza 
Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Adaptacja 
pomieszczeń w budynku przy ul. Focha w Przemyślu dla potrzeb Dziennego 
Oddziału Psychiatrycznego”, 

 zmiany Uchwały Nr 430/8979/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem na 
zadanie pn. ”Dostosowanie budynku poszpitalnego do potrzeb Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu”, 

 przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana 
Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu 
ambulansu transportowego typu „C” dla potrzeb Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego”, 

 przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii 
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie 
pn. „Wymiana detektora cyfrowego w mammografie cyfrowym Selenia 
Dimensions 2D będącym na wyposażeniu Pracowni Mammografii 
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ”, 

 przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii 
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie 
pn. „Dostawa i montaż lampy RTG, przewodu wysokiego napięcia i wymiennika 
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ciepła do tomografu komputerowego TOSHIBA AQUILION S16 dla 
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ”, 

 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 
 rozliczeń dotacji przyznanych Uchwałą Nr 417/8724/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. 

o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu 
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2018 (z późn. zm.), 

 zabezpieczenia środków finansowych dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych 
z realizacją projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” 
nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-00 współfinansowany  z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 do końca 2018 roku, 

 przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 
uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019 
w województwie podkarpackim, 

 odpłatnego ustanowienia służebności drogi koniecznej zapewniającej dojazd do 
Zespołu Pałacowo – Parkowego w Julinie,  

 zmiany Uchwały Nr 369/7735/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności 
Zawodowej Nr 1 w Krośnie, zmienioną Uchwałą Nr 469/9989/18 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 września 2018 r., 

 zmiany Uchwały Nr 369/7736/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności 
Zawodowej Nr 2 w Krośnie, zmienioną Uchwałą Nr 427/8918/18 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 maja 2018 r., 

 zmiany Uchwały Nr 369/7733/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Maliniu, zmienioną Uchwałą Nr 427/8921/18 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 maja 2018 r., 

 zmiany Uchwały Nr 369/7731/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Fundacja In Corpore, 
zmienioną Uchwałą Nr 492/10405/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 6 listopada 2018 r., 

 zmiany Uchwały Nr 369/7732/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek 
Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej, zmienioną Uchwałą Nr 427/8916/18 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego                    w Rzeszowie z dnia 8 maja 2018 r., 

 zmiany Uchwały Nr 369/7738/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności 
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Zawodowej w Woli Dalszej, zmienioną Uchwałą Nr 427/8920/18 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 maja 2018 r., 

 zmiany Uchwały Nr 369/7740/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, zmienioną Uchwałą Nr 391/8192/18 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 stycznia 2018 r., Uchwałą 
Nr 427/8917/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
8 maja 2018 r. oraz Uchwałą Nr 469/9988/18 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 września 2018 r., 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 
 projektów planów finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek 

budżetowych, 
 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 
Postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 wskazania nowego terminu na rozpoznanie odwołania Pana Arkadiusza Kuca, 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AREL Arkadiusz Kuc, 
ul. Dworcowa 5, 38-700 Ustrzyki Dolne od decyzji Zarządu Województwa 
Podkarpackiego Nr RPPK.IZ.UMWPK_-O0569/14/02 z dnia 4 lipca 2018 r. 
odmawiającej udzielenia ulgi poprzez rozłożenie na raty spłaty należności 
wynikającej z decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 maja 
2016 r., Nr RPPK.IZ.UMWPK_-O0569/14/01 do dnia 26 stycznia 2019 r., 

 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie – część I, 

 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
terenu położonego w miejscowości Skopanie, Gmina Baranów Sandomierski 
z przeznaczeniem pod osiedle zabudowy mieszkaniowej. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja o zleceniach płatności ze środków EFRR i EFS przekazanych 

do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz 
beneficjentów przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Pośredniczącą – 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach RPO WP 2014 – 2020 
w miesiącu listopadzie 2018 r.  

2. Informacja na temat zasad udzielania zaliczek w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

3. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia możliwości zwiększenia kwoty 
dofinansowania dla realizowanego projektu pn. „Porządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Gmin ROF” w ramach Poddziałania 4.3.3 Gospodarka 
ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

4. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności, dotyczących POWER Perspektywy 
Finansowej 2014-2020, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu listopadzie 2018 r.  

5. Sprawozdanie z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Podkarpackiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie za okres od 1 listopada  
do 30 listopada 2018 r. 

6. Propozycja dotycząca możliwości dokonania zmian w wysokościach środków 
dostępnych dla Województwa Podkarpackiego w ramach działania „Podstawowe 
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usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

Przedmiotem 10. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
20 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 
  
 Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

- objęcia udziałów w spółce Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

- objęcia udziałów Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

- wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie 
podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” Sp. z o. 
o. w sprawie przyjęcia Zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki 
”Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., 

- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 
- upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 
- przyjęcia Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu 

pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami, 
- zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu 

Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Zwiększenie 
udziału energii  
ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap II” do dofinansowania  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi III Czysta 
energia, działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
RPO WP na lata 2014-2020, 

- ustalenia wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Tarnobrzegu, 

- wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie 
podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników „Przewozy Regionalne” Sp. z o. 
o. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania. 

 
I. Pozostałe tematy: 

1. Informacja dotycząca przedstawienia zaktualizowanego projektu „Programu  
dla Bieszczad”. 

2. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie uruchomienia 
codziennych połączeń w relacji Gorlice – Rzeszów i Rzeszów – Gorlice                      
w roku 2019.  
 

Przedmiotem 11. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
27 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 
  
I. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

- zmiany uchwały Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, 

- zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
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- przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Strategicznego „Błękitny San” 
w 2017 roku, 

- przyjęcia Sprawozdania z realizacji  Programu Strategicznego Rozwoju 
Bieszczad w 2017 roku, 

- przyjęcia sposobu postępowania po dniu 31 grudnia 2018 r. w  zakresie 
rejestracji czynności kontrolno-zarządczych RPO WP 2007-2013 w  związku       
z wygaszeniem systemu informatycznego wspierającego realizację polityki 
spójności na lata 2007-2013 KSI SIMIK 07-13, 

- zmiany uchwały Nr 9/200/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu Nr 2 do 
umowy Nr  1/2018/PPNT z dnia 24 maja 2018 r., 

- zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 
6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs dedykowany dla MOF 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, 

- zmiany uchwały nr 11/276/18 z dnia 11 grudnia 2018r. oraz wyboru 
projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna                     
i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - konkurs 
dedykowany dla MOF Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

- zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 
4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2014-2020 

- opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na 
realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie 
kultury w 2019 roku, 

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Regionalne odcienie kultury” na 
realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie 
kultury w 2019 roku, 

- ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Warsztaty kulturalne i artystyczne”  
na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie 
kultury w 2019 roku, 

- zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych  
na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, 

- udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych 
w Rymanowie-Zdroju, 

- wygaśnięcia umowy stypendialnej za osiągnięcia artystyczne podpisanej w 
ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”, 

- przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań nadzorowanych przez 
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 

- wyrażenia zgody na wykonanie rozbiórki komina, 
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- wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

- udzielenia pełnomocnictwa do zakończenia czynności likwidacyjnych 
Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, 

- rozwiązania umowy o dofinansowanie zawartej z Gminą Cieszanów w 
ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020, 

- zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez 
Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2018 r., 

- wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zwrotu środków zaangażowanych 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację projektu KIK-56 
pod nazwą „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub 
placówek opiekuńczo- wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji 
personelu w tym również pielęgniarek  i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet IV Rozwój społeczny 
i zasobów ludzkich w ramach obszaru tematycznego „Ochrona zdrowia”, Cel 
II, 

- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.  
-     zmiany uchwały Nr 433/9031/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego                    

z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości 
ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych                    
z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 
Bojanów – Jeżowe – Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19                     
w m. Jeżowe do węzła S  19 Podgórze”, 

 
II. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

- zaliczenia wpłaty 750 zł przez Beneficjenta – Aleksandra Szkaradka na 
poczet kosztów upomnienia w kwocie 11,60 zł, na poczet należności głównej 
z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów 
finansowanych             z udziałem środków europejskich w kwocie 457,51 zł, 
wynikającej                            z prawomocnej Decyzji Nr 
RPPK.IZ.UMWPK_O0680/15/01 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 
dnia 8.11.2016 r. oraz na poczet odsetek za zwłokę w kwocie 280,89 zł, 

- uzgodnienia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
nr 1/2018 obszarów przestrzeni publicznej w miejscowościach Terliczka 
i Łukawiec w gminie Trzebownisko, 

- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Jamna Górna – Arłamów”, 

- uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sanoka, 

- uzgodnienia projektu IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko. 

 
Przedmiotem 12. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
28 grudnia 2018 r. były następujące tematy: 
  
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r., 
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− planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2018 r., 

− zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu przebudów dróg 
wojewódzkich w 2018 roku, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa  
DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania  
ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”, 

− zmiany Uchwały Nr 422/8822/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „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”, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. 
„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – 
Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”. 

 
5. Pozostałe tematy. 
 
1) Informacja na temat wykonania uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego 

dotyczących finansowania inwestycji ze środków budżetu Województwa, które 
zaplanowane były do refundacji w 2018 r. 

 
 
Przedmiotem 13. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
02 stycznia 2019 r. były następujące tematy: 
  
  
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− zawarcia z Ministrem Inwestycji i Rozwoju Aneksu nr 3 do Porozumienia z dnia  

14 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych  
w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację 
programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  
Nr RPPK/06/2015, 

− przyjęcia zaktualizowanego Uszczegółowienia Podręcznika Beneficjenta  
w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 
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− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

− wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, 

− ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, 
− udzielenia pełnomocnictwa, 
− wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej  

w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Łańcucie w roku szkolnym 2018/2019, 

− odpłatnego ustanowienia służebności przesyłu, 
− zabezpieczenia środków finansowych, 
− zabezpieczenia środków finansowych. 
 
2. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu Osiedla „Kwiatowe II” w Sokołowie Małopolskim, 
− uzgodnienia projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu produkcyjno-składowo-usługowego w Sokołowie 
Małopolskim – część 1, 

− uzgodnienia projektu V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas. 

 
3. Pozostałe tematy. 
 
1. Plan pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2019 r. – do konsultacji 

Zarządu Województwa (stan na dzień 31 grudnia 2018 r.). 
 
Przedmiotem 14. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
07 stycznia 2019 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− wydania opinii do aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Horyniec-Zdrój do 2030 roku”. 
 
Przedmiotem 15. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
08 stycznia 2019 r. były następujące tematy: 
 
 Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 rozpatrzenia protestu, 
 zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
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 współorganizacji XI Obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach 
Holokaustu na Podkarpaciu w 2019 r., 

 współorganizacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2019, 
 naboru wniosków o dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego, na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
podkarpackiego, na 2019 rok, 

 wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0104/16 
pn. „Przebudowa, rozbudowa, rewaloryzacja konserwatorska i zmiana sposobu 
użytkowania budynku użyteczności publicznej – dawnego budynku sztabowego 
na cele kultury – etap I”, realizowanego przez Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. 
Łazarz z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie z Krosna, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

 zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0035/17 pn. 
„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki 
na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 
Podgórze” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0010/17 
pn. „Budowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego wraz z rozbudową zaplecza 
pobytowego i zakupem wyposażenia Górniczego Sanatorium Związkowego 
„Górnik” w Iwoniczu-Zdroju”, realizowanego przez Konfederację Związków 
Zawodowych Górnictwa w Polsce w ramach osi priorytetowej VI Spójność 
przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego 
regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-
0007/17 pn. „Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego 
w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych 
i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa” 
realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

 zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 
Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17 przyjętego Uchwałą Nr 301/6055/17 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 maja 2017 r., 

 rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały  
Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru projektów do 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie 
MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020 (nabór 2015), 

 zmiany Uchwały Nr 350/7449/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów do 
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dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania 
przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Prace B+R 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-004/16), 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0913/16 realizowanego przez „Euroterm Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością” Spółka komandytowa w ramach osi priorytetowej I 
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wyrażenia woli zawarcia umowy zbycia udziału w Spółce AMTS Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 59. 
Plebiscytu na Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców Podkarpacia 2018, 

 wyrażenia woli realizacji projektów Polskiej pomocy rozwojowej 2019, 
 przeprowadzenia prezentacji Województwa Podkarpackiego podczas Festiwalu 

„Wasilija”, 
 organizacji spotkania noworocznego z dziennikarzami lokalnych i regionalnych 

mediów, 
 współorganizacji spotkania noworocznego, 
 zabezpieczenia środków finansowych, 
 „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami związanymi  

z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”. 
 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla 

Gminy Sanok.  
 
Postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Rynek I”. 
 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za 

Wiarem I”. 
 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z dnia 11 grudnia 2018 roku, znak: RG-II.2501.16.559.2018.UZ. 
 
Decyzje Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie (3 decyzje).  
 
Pozostałe tematy: 
 Informacja dotycząca prac nad dokumentami dla perspektywy finansowej UE 

2021-2027. 
 Informacja na temat przychodów Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Rzeszowie w 2018 r. wypracowanych przez bazy noclegowe w Czudcu, 
Przemyślu i Tarnobrzegu. 

 Omówienie: 
- stanowiska w sprawie opinii i wniosków Komisji Sejmikowych i Radnych 

dotyczących projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r., 
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- autopoprawek do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa 
Podkarpackiego na 2019 r.,  

- autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042. 

 
  
Ponadto Członkowie Zarządu – w ramach upoważnień udzielonych im przez Marszałka 
Województwa – sprawowali bieżący nadzór nad działalnością poszczególnych 
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych.  
  
Informację niniejszą opracowano w Kancelarii Zarządu na podstawie protokołów posiedzeń 
Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

 
 

 



Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji 
uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

podjętych na II sesji w dniu 3 grudnia 2018 r.  
 

 
Wszystkie uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do legalizacji organom 

nadzoru. Uchwały wymagające publikacji zostały przekazane do Redakcji Dziennika 

Urzędowego Województwa Podkarpackiego. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej: 

 

- Nr II/20/18 Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego  z  dnia 19 grudnia 2018 r.  

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu 

Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina - 

uchwała jest w trakcie realizacji. 

- Nr II/21/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 

wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady 

Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w 

Rzeszowie - uchwała jest w trakcie realizacji, 

- Nr II/22/18 Sejmiku  Województwa Podkarpackiego  z  dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie 

wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady 

Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza 

Brzezickiego w Żurawicy - uchwała jest w trakcie realizacji, 

- Nr II/23/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 19 grudnia 2018 r. 2018 r. w 

sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w 

Krośnie - uchwała jest w trakcie realizacji,  

 

Uchwały realizowane w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego: 

 

- Nr II/17/18 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego z okazji 100 

rocznicy walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla –intencją przedmiotowej uchwały oraz 

stanowiska Sejmiku było upamiętnienie bohaterom polskiej historii, a także popularyzacja 

dziedzictwa narodowego i regionalnego wśród mieszkańców Podkarpacia. Była jednocześnie 

wyrazem hołdu dla uczestników bohaterskich walk w obronie polskości Lwowa i Przemyśla, 

w tym dla ich najmłodszych uczestników, którzy zyskali w polskiej tradycji miano Orląt. Treść 

załączonego do uchwały stanowiska została odczytana na II sesji Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w dniu 3 grudnia 2018 r. przez Marszałka Województwa Podkarpackiego,  



a następnie przyjęta przez Radnych Województwa Podkarpackiego przez aklamację. 

Informacja o podjętym stanowisku, a zarazem wykonaniu uchwały, została umieszczona  

w serwisach internetowych Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz zwielokrotniona 

przez media. 

- Nr II/18/18 zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu 

Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018  – kopia ww. uchwały 

została przesłana do Prezydenta Miasta Rzeszowa z informacją o zasadach i warunkach 

udzielenia dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa pomnika 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie – uchwała w trakcie realizacji, 

- Nr II/24/18 w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, realizacja 

uchwały zakończona - przedmiotowy Statut został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego w dniu 12 grudnia 2018 r. pod pozycją 5381, jeden 

egzemplarz uchwały został przekazany do Dyrektora GSW w Przemyślu, drugi egzemplarz 

został przekazany do Rejestru Instytucji Kultury, 

- Nr II/25/18 w sprawie nadania statutu Arboretum i Zakładowi Fizjografii w Bolestraszycach, 

realizacja uchwały zakończona - przedmiotowy Statut został ogłoszony w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 12 grudnia 2018 r., pod pozycją 5382, 

jeden egzemplarz uchwały został przekazany do Dyrektora Arboretum w Bolestraszycach, 

drugi egzemplarz został przekazany do Rejestru Instytucji Kultury, 

- Nr II/26/18 w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im. A. 

Malawskiego w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, uchwała w trakcie realizacji - zgodnie z zapisami przedmiotowego statutu, 

sprawa została skierowana do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, celem 

dalszego procedowania. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem:  

 

- Nr II/28/18 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 24 lutego       

2014 roku Nr XLIII/871/14 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 

nieruchomości położonej w Jasionce gm. Trzebownisko – wykaz o przeznaczeniu 

nieruchomości do zbycia został ogłoszony na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu 

Marszałkowskiego, przesłany do Urzędu Gminy Trzebownisko, Starostwa Powiatowego  

w Rzeszowie oraz informacja o wykazie została ogłoszona w prasie. 

 

 

 



Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu: 

 

- Nr II/27/18 w sprawie upoważnienia dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Rzeszowie – upoważnienie do zwiększenia od 1 września 2018 r. minimalnej 

stawki wynagrodzenia zasadniczego dla dwóch nauczycieli konsultantów na okres 

wykonywania zadań koordynatora ds. organizacji szkoleń. Uchwala została przekazana 

dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 

- Nr II/34/18 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie i realizację projektu partnerskiego przez 

Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 – przedmiotowa uchwała dotyczy planowanego do realizacji przez PCEN  

w ramach IX Osi Priorytetowej, działanie 9.1 projektu pn. Edukacja przedszkolna na dobry 

start. Na jej podstawie została w dniu 11 grudnia 2018 r. podjęta przez Zarząd Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi 

PCEN do wykonywania określonych czynności związanych z uzyskaniem dofinansowania  

i w przypadku jego otrzymania - realizacji projektu. Uchwała została przekazana do 

jednostki. 

 

Uchwały realizowane w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych:  

- Nr II/29/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego w Spółce D&A 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zarząd Województwa Podkarpackiego dnia 11 

grudnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy zbycia udziału 

w Spółce D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie zawarł umowę 

sprzedaży ze Spółką ZETO-RZESZÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

‐ Nr II/30/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 grudnia 2018 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego w Spółce 

Media - Sys Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Zarząd Spółki ZETO- RZESZÓW 

Sp. z o.o. , na rzecz, którego Województwo Podkarpackie miało zbyć udział w Spółce Media 

Sys Sp. z o.o. poinformował, że wstrzymuje się od nabycia udziału.  

Uchwały realizowane w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego:  

- Nr II/19/18  w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/603/17 z dnia 27 marca 2017 r. w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. 

„Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP) – Uchwała Sejmiku jest w trakcie 

realizacji . Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego zostanie przekazana w 2019 r.  



 

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Środowiska:  

 

- Nr II/31/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego – 

Na bieżąco sprawdzane są publikacje aktów prawnych w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. Po  opublikowaniu ww. uchwały informacja o przyjętej 

uchwale wraz z  nr publikatora zostanie przesłana do: 

 zainteresowanych gmin i powiatów,  

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  

 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,  

 Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego,  

 Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,  

 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. 

 

Uchwały realizowane w Departamencie Organizacyjno - Prawnym:  

- Nr II/33/18 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego – 

uchwała zrealizowana poprzez doręczenie Panu Władysławowi Ortylowi - Marszałkowi 

Województwa Podkarpackiego. 

 

Uchwały realizowane w Kancelarii Zarządu:  

- Nr II/32/18 w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019 – Uchwała zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na 

stronie Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakładce NGO. Uchwała w trakcie 

realizacji.  

 

Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku:  

- Nr II/35/18 w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw 

Rzeczypospolitej Polskiej – przedmiotowa uchwała przekazana została do Związku 

Województw Rzeczypospolitej Polskiej. 

- Nr II/36/18 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego – przedmiotowa uchwała przekazana została do Departamentu Budżetu  

i Finansów oraz Departamentu Organizacyjno – Prawnego.  
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Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych 
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
 
 



Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji 
uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
podjętych na III sesji w dniu 17 grudnia 2018 r.  

 
 

 
Wszystkie podjęte uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do legalizacji 
organom nadzoru. Uchwały wymagające publikacji zostały przekazane do Redakcji 
Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego. 
 

1) Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku: 
 
 - Nr III/37/18 zmieniająca uchwałę Nr I/6/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego – uchwała przekazana została do Departamentu Budżetu  
i Finansów, 
 - Nr III/38/18 zmieniająca uchwałę Nr I/10/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury 
i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego – uchwała przekazana została do 
Departamentu Budżetu i Finansów, 
 - Nr III/39/18 zmieniająca uchwałę Nr I/11/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy  
z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego – uchwała 
przekazana została do Departamentu Budżetu i Finansów. 
 
2) Uchwały realizowane w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu 

Zbiorowego: 
 

- Nr III/40/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na 
odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – etap I” oraz „Rozbudowa 
łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – 
Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I” - przygotowane będą porozumienia, celem 
realizacji uchwały. 

 
3) Uchwały realizowane w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych: 
 

- Nr III/41/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody zbycie przez Województwo Podkarpackie udziałów  
w Podkarpackim Funduszu Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością celem ich 
dobrowolnego umorzenia - Zarząd Województwa Podkarpackiego dnia 18 grudnia 2018 roku 
podjął uchwałę nr 9/217/18 w sprawie reprezentowania Województwa Podkarpackiego na 
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością. Dnia 20 grudnia 2018 r. odbyło się Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników Spółki, na którym została podjęta uchwała w sprawie 



upoważnienia Zarządu do nabycia udziałów własnych Spółki w celu umorzenia oraz uchwała 
w sprawie umorzenia udziałów własnych, obniżenia kapitału zakładowego i podwyższenia 
kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, 

- Nr III/42/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego w 
Spółce AMTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Zarząd Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie dnia 8 stycznia 2019 roku podjął uchwałę nr 15/332/19  
w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy zbycia udziału w Spółce AMTS Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością.  
 
4) Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów: 

 
- Nr III/43/18 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r. –  

o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmian zawiadomiono wg właściwości 
dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, 

- Nr III/44/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2018 - 2042 – o zmianach w WPF wynikających z uchwały 
zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów 
jednostek organizacyjnych. 

 
5) Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Środowiska: 
 
 - Nr III/51/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Podkarpackiego 2022 - uchwała została przekazana do ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  
 
6) Uchwały realizowane w Departamencie Promocji i Współpracy Gospodarczej: 

 
 - Nr III/45/18 w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego 

przedstawicielstwa Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, 
Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli – 
uchwała jest w trakcie realizacji. W chwili obecnej trwają prace nad podpisaniem Umowy 
o przekazaniu dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski 
Wschodniej w Brukseli na 2019 rok. Zgodnie z podjętym dokumentem, zadania Samorządu 
Województwa Podkarpackiego w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych 
województwa, polegające na organizowaniu i zapewnianiu technicznych warunków do 
prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli 
(na zasadach określonych w Porozumieniu z dnia 2 grudnia 2009 r.), zostaną powierzone 
Województwu Warmińsko Mazurskiemu. 

 
7) Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej: 
 

- Nr III/47/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie - uchwałę przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego,  



- Nr III/48/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 
uchwałę przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego, 

- Nr III/49/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w 
Tarnobrzegu - uchwałę przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego. 

 
8) Uchwały realizowane w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego: 
 
 - Nr III/46/18 w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa – 
zgodnie z zapisami przedmiotowego statutu, sprawa została skierowana do Urzędu Miasta 
Rzeszowa celem dalszego procedowania. Uchwala jest w trakcie realizacji, 
 - Nr III/50/18 w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji Muzeum Narodowego 
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu – w dniu 18 grudnia 2018 r. w Warszawie podpisano umowę 
w treści przyjętej przez Sejmik, natomiast statutu Muzeum stanowiący załącznik do  
ww. umowy jest obecnie konsultowany. Uchwala w trakcie realizacji.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rzeszów, 2019 - 01- 
 
Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych 
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
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