
 
 
 
 
 
 
XV sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu 26 listopada 
2019 roku (wtorek) o godzinie  900 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. 
    
 Porządek obrad przewiduje: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, 

Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. 
4. Debata nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących 

dochody budżetu Województwa Podkarpackiego instrumentem płatniczym. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego 

Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 
7. Korekta informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2019 r. planów finansowych 

instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa.  
8. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 15 

października 2019 r. do 5 listopada 2019 r. 
9. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego podjętych na XIV sesji w dniu 28 października 2019 r. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 
11. Wnioski i oświadczenia radnych. 
12. Zamknięcie sesji. 

      
 
 
 
                       Przewodniczący Sejmiku 
                                                                                                  Województwa Podkarpackiego 

                                                                                                                      
                                                                                                             Jerzy Borcz 

 
  

 



               - projekt -    
 

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

 
z dnia ……………………… 2019 r. 

 
 

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów 
Wiejskich i Ochrony Środowiska 

 
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa ( Dz.U. z 2019 r. poz. 512 t.j.) oraz § 48 ust. 1 pkt 5 i ust. 6 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 oraz  
z 2019 r. poz. 2676)  

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
 uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Dokonuje się następujących zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska. 
 
Przyjmuje się rezygnację następującego radnego:  
 

1) Andrzej Nepelski. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 

Uzasadnienie 
 

W związku ze złożeniem rezygnacji przez radnego Andrzeja Nepelskiego  

z członkostwa w  Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony 

Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjęcie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- PROJEKT - 
UCHWAŁA Nr  /  / 19 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia  listopada 2019r. 
 

w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu  
Województwa Podkarpackiego instrumentem płatniczym 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), art. 61a § 1 w związku z art. 3 pkt 3 
lit. c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 900 ze zm.) oraz art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)  

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Dopuszcza się zapłatę opłat stanowiących dochody budżetu Województwa 
Podkarpackiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu 
płatniczego, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny. 

 

§ 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 

projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie 
dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochody budżetu Województwa 
Podkarpackiego instrumentem płatniczym:  

W ostatnich latach obrót bezgotówkowy w Polsce rozwijał się dynamicznie, 
a korzystanie z rachunków płatniczych oraz bezgotówkowych instrumentów 
płatniczych do regulowania codziennych płatności stało się coraz powszechniejsze. 
Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej Sejmik Województwa 
Podkarpackiego może, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych stanowiących dochód województwa, instrumentem 
płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz 
elektroniczny. Należy zaznaczyć, że powyższe rozwiązanie byłoby dla grona 
zobowiązanych udogodnieniem i usprawnieniem realizacji obowiązku uiszczania 
płatności na rzecz Województwa Podkarpackiego, a dla urzędu unowocześnieniem 
działania i realizacji zadań samorządu województwa.  

Wsparciem dla rozwoju obrotu bezgotówkowego w sektorze publicznym jest ponadto 
przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii projekt ustawy  
o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności bezgotówkowych 
wprowadzający obowiązek akceptacji płatności bezgotówkowej w administracji 
publicznej (modyfikacja ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie 
skarbowej). Według założeń Krajowego Programu Reform proponowane zmiany 
wejdą w życie do końca IV kwartału 2019 r. Jednocześnie ustawa z dnia 11.09.2019 
r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 2070) umożliwia organom egzekucyjnym 
pobranie egzekwowanych należności pieniężnych, odsetek z tytułu jej niezapłacenia 
w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych bezgotówkowo przy użyciu 
terminala płatniczego. Wskazane zmiany prawne oznaczają dla obywateli możliwość 
dokonywania w instytucjach administracji publicznej płatności bezgotówkowych  
(np. kartą płatniczą, płatnością mobilną czy zbliżeniową), co przełoży się na szybsze  
i łatwiejsze załatwienie sprawy w urzędzie.  

Wychodząc naprzeciw powyższym zmianom, które niebawem zostaną wprowadzone  
w życie oraz w związku z możliwością przystąpienia Województwa Podkarpackiego  
do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach 
administracji publicznej realizowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową  
we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przygotowana 
została niniejsza uchwała.  



-projekt- 
Uchwała Nr 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 

 
w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 

Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 
 

 Działając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) i art. 18 pkt 20 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze  zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego  
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy nadanym uchwalą Nr XXXIX/688/17 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Statutu 
Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu im. Prof. Eugeniusza 
Brzezickiego w Żurawicy (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2019 r., poz. 2769), wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wojewódzki Podkarpacki Szpital  Psychiatryczny im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego 
w Żurawicy zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.).” 

2) w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 
2190 z późn. zm.), zwany dalej ustawą o działalności leczniczej;” 

3) załącznik do Statutu Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego  
im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy otrzymuje brzmienie jak w załączniku 
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 projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian  
w Statucie Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego  
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy. 

 
W związku z pismem z dnia 27 czerwca 2019 r. Pani Barbary Stawarz Dyrektora 

Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. Eugeniusza 

Brzezickiego w Żurawicy wprowadzono następujące zmiany w Statucie podmiotu 

leczniczego: 

  

Wykreślono z załącznika do Statutu Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 2. Wykreślenie  

związane jest z reorganizacją polegającą na połączeniu w strukturze Oddziału 

Psychiatrycznego Ogólnego Nr 2  z Oddziałem Psychiatrycznym Ogólnym Nr 1.  

Powstanie jeden oddział psychiatryczny o nazwie Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 1 – 

koedukacyjny (bez podziału na płeć, jak miało to miejsce dotychczas). Ponadto połączenie 

oddziałów pozwoli na zwiększenie liczby przyjmowanych pacjentów (bez ograniczenia na 

płeć), co będzie miało przełożenie na skuteczniejsze wykonanie kontraktu z NFZ. Dodatkowo 

połączenie ułatwi koordynację pracy personelu zatrudnionego w łączonych oddziałach. 

Kontrakt z NFZ w zakresie dotychczas funkcjonującego Oddziału Psychiatrycznego 

Ogólnego Nr 2 zostanie przeniesiony do Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego Nr 1.  

Ponadto w paragrafie 1 oraz 3 wprowadzono aktualizację publikatorów 

obowiązujących aktów normatywnych.  

Rada Społeczna działająca przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu 

Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy uchwałą Nr 8/2019 z dnia  

26 czerwca 2019 r. zaopiniowała pozytywnie wniosek dyrektora o wprowadzenie  

ww. zmian w Statucie. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest w pełni 

uzasadnione. 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do Statutu 
Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala  

Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy  
 

 

„1. Zakład Leczniczy p.n.: LECZNICTWO SZPITALNE 

1) Izba Przyjęć Szpitala; 

2) Oddział Psychiatryczny Ogólny Nr 1; 

3) Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu; 

4) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych; 

5) Oddział Psychogeriatryczny; 

6) Gabinet Diagnostyczny EEG; 

7) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (laboratorium);  

8) Dział Farmacji; 

9) Sekcja Rehabilitacji Psychiatrycznej; 

10) Dział Statystyki Medycznej, Analiz i Planowania; 

 

2. Zakład Leczniczy p.n.: PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA 

1) Poradnia Zdrowia Psychicznego; 

2) Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży; 

3) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia; 

4) Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym; 

5) Zespół Leczenia Środowiskowego; 

6) Poradnia Terapii Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży; 

7) Opieka Środowiskowa dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi; 

 

3. Zakład Leczniczy p.n.: „POZASZPITALNA OPIEKA” 

1) Oddział Dzienny Psychiatryczny; 

2) Oddział Dzienny dla Osób z Autyzmem Dziecięcym; 

3) Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu; 

4) Oddział Dzienny Psychogeriatryczny; 

5) Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych; 

6) Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych;” 

 

 







 

UCHWAŁA Nr 93 / 2246 / 19 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 5 listopada 2019r. 

 

w sprawie przedstawienia korekt informacji o przebiegu wykonania  
za I półrocze 2019 r. planów finansowych instytucji kultury  

podległych Samorządowi Województwa. 
 
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr X/162/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. 
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych 
Sejmikowi Województwa Podkarpackiego, 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Rzeszowie korekty informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 
2019 r. planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi 
Województwa, w tym: 

1) Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, 
2) Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, 

stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1 - 2 do uchwały. 
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 











KZ.I.0021.15.2019.EG          Rzeszów, 2019-11-12 
 
 

INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w okresie od 15 października 2019 r. do 5 listopada 2019 r. 
 

 
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego 
obradował na posiedzeniach: 
 
 nr 84 w dniu 15 października  2019 r. 
 nr 85 w dniu 17 października  2019 r.   
 nr 86 w dniu 17 października  2019 r.   
 nr 87 w dniu 18 października  2019 r.    
 nr 88 w dniu 21 października 2019 r.   
 nr 89 w dniu 21 października 2019 r. 
 nr 90 w dniu 22 października 2019 r. 
 nr 91 w dniu 24 października 2019 r.  
 nr 92 w dniu 29 października 2019 r.   
 nr 93 w dniu   5 listopada 2019 r. 
 nr 94 w dnu    5 listopada 2019 r. 
 
 Przedmiotem 84. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
15 października 2019 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego, 
 wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa (Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku), 

 wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa (Muzeum 
Podkarpackie w Krośnie), 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Rozwój odnawialnych 
źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk” projektu nr RPPK.03.01.00-18-0022/17 
realizowanego przez Gminę Leżajsk w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-
0046/17 pn. „Rozwój OZE w Gminach: Grębów, Jasienica Rosielna, Majdan 
Królewski, Markowa, Niwiska, Ostrów, Sędziszów Małopolski” realizowanego 
przez Gminę Niwiska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0007/17, 
pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji 
sanitarnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz obiektami technicznymi dla 
aglomeracji Uherce Mineralne” realizowanego przez Gminę Olszanica w ramach 
osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 



2 
 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-
0026/16 pn. „Poprawa infrastruktury ściekowej w Gminie Miejskiej Dynów-
budowa kanalizacji sanitarnej – etap III wraz z budową, przebudową i rozbudową 
miejskiej oczyszczalni ścieków w Dynowie” realizowanego przez Gminę Miejską 
Dynów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Czudec wybudowanego oświetlenia 
w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – 
Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca, 

 informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019, 
 wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej 

w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
w Stalowej Woli w roku szkolnym 2019/2020, 

 wyrażenia zgody na ustalenie opłaty dla uczestnika kursu Opieka nad osobą 
chorą i niesamodzielną w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu w roku szkolnym 2019/2020, 

 wyrażenia zgody na wykonanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie robót remontowo-budowlanych w obiektach przy ul. Hetmańskiej 9 
w Rzeszowie, 

 zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez 
Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2019 r., 

 uchylenia Uchwały Nr 60/1497/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
9 lipca 2019 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Statucie 
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, 

 powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

 przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. 
Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Wymiana jednostki 
ultrasonograficznej z zestawu do endoultrasonografii (EUS) dla Kliniki 
Gastroenterologii i Hepatologii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych”, 

 przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Rozbudowa Kliniki 
Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze Stacją Dializ Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie - zakup wyposażenia”, 

 przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup i wymiana aparatury 
medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 
w Rzeszowie”, 

 przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Rzeszowie na realizację zadania „Dofinansowanie zakupu ambulansów 
z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w 
Rzeszowie”, 

 przyznania dotacji celowej dla Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie na 
realizację zadania „Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla 
zamierzenia inwestycyjnego pt. Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja 
budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie SPZOZ”, 
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 zmiany Uchwały Nr 27/690/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie 
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup aparatu USG”, 

 wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych 
sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, 
dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r., 
 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 
 zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów 
chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku, 

 zmiany Uchwały Nr 41/1034/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku, 

 udzielenia pełnomocnictwa w przedmiocie wydawania uzgodnień i opinii 
w zakresie uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego. 

 
Przyjęcie uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 nadania Panu Bogdanowi Rzońcy Odznaki Honorowej „Zasłużony dla 

Województwa Podkarpackiego”, 
 nadania Panu Zdzisławowi Banatowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla 

Województwa Podkarpackiego”, 
 wyrażenia zgody Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie – 

Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na przedłużenie 
umowy najmu, 

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

Postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola,  
 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Linia elektroenergetyczna 110 kV”, 
 uzgodnienia projektu III zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba, 
 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 5/2017 na 

osiedlu NIWA w Głogowie Małopolskim. 
 
Decyzje Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 wygaszenia trwałego zarządu na nieruchomości położonej w obrębie Czudec, dla 

której ustanowiono trwały zarząd decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego 
znak RG-II.2501.16.391.2015.AD z dnia 11.08.2015 r. zmienionej decyzją znak 
RG-II.2501.16.131.2017.UZ z dnia 28.03.2017 r., 

 wygaszenia trwałego zarządu na działce numer 511/7 położonej w Komańczy 
gm. Komańcza, powstałej w wyniku podziału działki numer 511/2, dla której 
trwały zarząd ustanowiono decyzją  Wojewody Podkarpackiego z 2014-03-19 
znak N.III.7571.1.2014. 
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Pozostałe tematy: 
 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 we 
wrześniu 2019 r.  

 Informacja dotycząca realokacji środków w ramach osi priorytetowej                     
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, III Czysta Energia i IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP 2014-2020. 

 Informacja w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w projekcie 
pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”. 

 Informacja w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego zwrotu 
dofinansowania przekazanego INTER-MEDIC Sp. z o. o. (dawniej Prywatna 
Praktyka Specjalistyczna Dariusz Szafran) w ramach RPO WP 2007-2013, 
projekt nr RPPK.01.01.00-18-404/09. 

 Informacja w sprawie realizacji Planu Naprawczego przez Podkarpacką Izbę 
Gospodarczą w Krośnie dotyczącego „Strategii Wyjścia”. 

 Informacja o wynikach finansowych podmiotów leczniczych, dla których 
Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organem tworzącym 
(w porównaniu lipiec 2019 do lipca 2018 ). 

 Informacja o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego. 
 Informacja o sytuacji finansowej podmiotów leczniczych nadzorowanych przez 

Samorząd Województwa Podkarpackiego za 2018r. i  I półrocze 2019r. 
 Wniosek dotyczący samofinansowania budowy chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Wiśniowa w m. Łączki Kucharskie, przez Gminę 
Ropczyce. 

 Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2019 r. Marszałkowi 
Województwa Podkarpackiego przez członków Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, Skarbnika Województwa Podkarpackiego, Sekretarza 
Województwa Podkarpackiego, kierowników wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, wojewódzkich osób 
prawnych Województwa Podkarpackiego oraz osób wydających decyzje 
administracyjne w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego.  

 
 Przedmiotem 85. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
 17 października 2019 r. były następujące tematy: 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 
− zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2019 - 2042. 
− wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 

Województwa Podkarpackiego za 2019 i 2020 rok. 
Pozostałe tematy. 
1. Informacja o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego (cz. 

II). 

Przedmiotem 86. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu               
17 października 2019 r. były następujące tematy: 
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I. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
II. Prace nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. oraz 

Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego: 
 

1. Ogólne omówienie złożonych przez Departamenty materiałów w zakresie 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. 

2. Omówienie zadań i kwot zaplanowanych przez departamenty Urzędu: 
− Departament Organizacyjno - Prawny, 
− Departament Rozwoju Regionalnego (łącznie z jednostkami 

nadzorowanymi), 
− Departament Gospodarki Regionalnej (łącznie z jednostkami 

nadzorowanymi), 
− Departament Wspierania Przedsiębiorczości, 
− Departament Zarządzania RPO, 
− Departament Społeczeństwa Informacyjnego, 
− Kancelarię Sejmiku, 
− Kancelarię Zarządu. 

 
Przedmiotem 87. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
18 października 2019 r. były następujące tematy: 
 
Prace nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. oraz 
Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego. 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− przyjęcia Regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
− ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli Młodzieżowego Sejmiku. 

 
Przedmiotem 88. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
21 października 2019 r. były następujące tematy: 

 
Przyjęcie uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020, 

 ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2019, 
 zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu 

w Województwie Podkarpackim, 
 wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu 

Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Rzeszowie. 

 
Zaopiniowanie uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego, 
 rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem 

Interesów, 
 zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego, 
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 zmian w składzie osobowym Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, 

 zmian w składzie osobowym Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki 
i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

 zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, 

 zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, 

 zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2019 r., 

 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2019 – 2042, 

 zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów 
chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku. 

 
Pozostałe tematy: 
 Informacja o stanie zaawansowania prac - Audyt krajobrazowy.  
 Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych 
osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego za III 
kwartał 2019 r. 

 Wniosek o ponowne wprowadzenie pod obrady Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie 
zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska 
kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli. 

 
Przedmiotem 89. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu                
21 października 2019 r. były następujące tematy: 

 
Prace nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.  
oraz Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego: 
Omówienie zadań i kwot zaplanowanych przez departament Urzędu: 
− Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (łącznie z jednostkami 

nadzorowanymi), 
− Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej, 
− Biuro Informacji o Funduszach Europejskich, 
− Biuro "Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-

UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie", 
− Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych. 
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− Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego (łącznie z jednostkami 
nadzorowanymi). 

 
Przedmiotem 90. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
22 października 2019 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− 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, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0502/17 
realizowanego przez SMART TECH LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna  
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń, 

− zmiany Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu  
pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami, 

− zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok 2019, 

− przyjęcia stanowiska o gotowości zwrotu prawa własności nieruchomości 
położonej w Uluczu, 

− wprowadzenia zmian do Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Rzeszowie zatwierdzonego Uchwałą Nr 407/8538/18 
Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 marca 2018 r. zmienionego 
Uchwałą Nr 459/9624/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 7 
sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą nr 27/701/19 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 5 marca 2019 r., 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu 
urządzenia do kompresji klatki piersiowej na doposażenie zespołu ratownictwa 
medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej”, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  
w Krośnie na przekazanie w formie darowizny aparatury i sprzętu medycznego, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  
w Krośnie na przekazanie w formie darowizny aparatury i sprzętu medycznego, 

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

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− wyznaczenia przedstawicieli Województwa Podkarpackiego do Komitetu 
Sterującego Projektem polegającym na przygotowaniu dokumentacji technicznej  
i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na 
terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo, 

− zmiany Uchwały Nr 40/1027/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
przebudów dróg wojewódzkich w 2019 roku, 
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− zmiany Uchwały Nr 21/481/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów 
chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2019 roku, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r., 
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− zmiany Uchwały Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 
Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie 
robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku  
z potrzebami osób niepełnosprawnych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia 
27 maja 2019 r., zmienioną Uchwałą Nr XI/185/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− wskazania nowego terminu na rozpoznanie odwołania Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego/Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach od 
decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 
2019 r. w sprawie zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich, wykorzystanych z naruszeniem 
procedur, 

− uzgodnienia projektu Zmiany Nr 3/2019 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żurawica, 

− uzgodnienia projektu Zmiany Nr 1/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego o nazwie „BOLESTRASZYCE – 1/2012”, terenu położonego  
w Gminie Żurawica, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy 
ul. Zacisznej w Chmielowie, 

− uzgodnienia projektu Zmiany Nr 299/4/2018 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 168/7/2008-1 przy ul. Krakowskiej  
w Rzeszowie. 

 
Pozostałe tematy. 
 
1. Informacja dotycząca wykorzystania środków budżetu państwa wynikających  

z zapisów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. 
2. Informacja o zwrotach środków dokonanych na rachunek Ministra Finansów, 

dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, odnoszących się do projektów Perspektywy 
Finansowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. 

 
Przedmiotem 91. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w  dniu 
24 października 2019 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
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 przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2019 r., 

 przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2019 - 2042. 

 
Pozostałe tematy: 
 Omówienie projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.  

po poprawkach i ustalenie jego ostatecznej wersji. 
 Projekt Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 – prezentacja. 
 
Przedmiotem 92. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu                  
29 października 2019 r. były następujące tematy: 

 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
- zawarcia aneksu do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 

2018 roku, 
- przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030  

i przekazania do konsultacji społecznych, 
- odmowy przywrócenia terminu do wykonania przez podmiot ubiegający się  

o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie  
o przyznanie pomocy, 

- wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania  
i złożenia Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2017-2020 w 2019 roku, 

- rozpatrzenia protestu, 
- zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów   

do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i 
zwalczanie zagrożeń, typu projektów nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony 
przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych 
i usuwania skutków katastrof  lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb 
OSP, RPO WP na lata 2014 – 2020, 

- wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.1 Zapobieganie i 
zwalczanie zagrożeń, typu projektów nr 4 - Zakup pojazdów specjalnych ochrony 
przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych 
i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, 
RPO WP 2014 – 2020 oraz zmiany Uchwały Nr 92/2207/19 z dnia 29 
października 2019 r., 

- decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/19  
pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894  
na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II”  - w ramach osi priorytetowych I – VI 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

- decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/19  
pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na 
odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce – etap I” - w ramach osi priorytetowych 
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I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020, 

- decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0003/19  
pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – 
Pruchnik - etap I”  - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

- wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-
0001/18 pn. ”Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała - 
Czudec”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach RPO 
WP na lata 2014-2020, 

- stopnia osiągnięcia w okresie trwałości wskaźników rezultatu dla projektów 
zrealizowanych w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

- wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0582/17 realizowanego przez OSTMAR-CRAFT Sp. z o. o. w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

- zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości 
w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 

-  ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 
zimowym 2019/2020, 

- zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 
Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r., 

- przeprowadzenia kontroli w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, 

- zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2019 r., 

- wyrażenia zgody na udział Województwa Podkarpackiego w charakterze 
Partnera Regionalnego w Europejskim Forum Rolniczym, które odbędzie się  
w dniach 20- 21 marca 2020 r. w Centrum Wystawienniczo Kongresowym 
Województwa Podkarpackiego G2A ARENA, 

- reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

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

- powołania Komisji Stypendialnej w ramach programu stypendialnego  
pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 
2019/2020, 

- zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu 
programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa 
Podkarpackiego na rok akademicki 2019/2020, 

- udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych 
przez Województwo Podkarpackie, 

- zatwierdzenia i przekazania oraz uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa podkarpackiego 
na obwody łowieckie, 

- wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego  
dla „PODKARPACKIEGO LIDERA EKONOMII SPOŁECZNEJ” wyłonionego 
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w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja sektora 
ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019”, 

- zmiany Uchwały Nr  53/1325/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina  
w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja energetyczna budynków 
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina  
w Rzeszowie”, 

- zmiany Uchwały Nr  62/1555/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej  
dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  
w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja aparatury medycznej  
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  
w Rzeszowie”, 

- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r., 
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r., 
- zmiany Uchwały Nr 21/476/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie planu wydatków na zakup 
środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2019 r., 

- planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2019 r., 

- uchylenia Uchwały Nr 490/10381/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian  
w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

- udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r., 
- wydania opinii do dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Przemyśl”. 
 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 
- zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
- uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 w rejonie ulic Tadeusza 
Kościuszki, Rzecznej i Kosynierów Racławickich, 

- uzgodnienia projektu XI zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca, 

- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta Mielca – gazociąg wschód, 

- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego terenu gospodarki odpadami komunalnymi w Mielcu, 

- uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Mielcu, 
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- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
nr 1/2018 w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Rzecznej i Kosynierów 
Racławickich w Dębicy, 

- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
nr 1/2018 w miejscowości Czarna Sędziszowska, 

- ponownego uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego w rejonie cmentarza parafialnego w Trześni, 

- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 296/1/2018 pomiędzy potokiem Przyrwa, a ul. Dębicką, na osiedlu Bzianka  
w Rzeszowie, 

- wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zwrotu przez HOMEVENTURE.PL 
Sp. z o.o., środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich przyznanych na podstawie umowy  
o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0472/17-00 pn. „Rozwój 
HOMOVENTURE.PL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych e-usług” z 
dnia 20 grudnia 2017 r. (z późn. zm.), zawartej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
- umorzenia w całości postępowania administracyjnego wszczęte z urzędu w dniu 

19.01.2016 r. w sprawie uchylenia/zmiany decyzji Zarządu Województwa 
Podkarpackiego nr RPPK.IZ.UMWP-O0171/11/00 z dnia 18.09.2012 r., 
umarzającej w całości postępowanie wszczęte z urzędu w dniu 13.03.2012 r. 
w sprawie zwrotu przez Gminę Boguchwała środków przeznaczonych  
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
przyznanych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi 
priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, pn.: „Budowa i przebudowa drogi gminnej 
Boguchwała – Wisłoczysko”, nr UDA-RPPK.02.01.00-18-116/08-00 z dnia  
24 sierpnia 2009 r. z poźn. zm.  
 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca realokacji środków w ramach RPO WP 2014-2020  
2. Informacja dotycząca odstąpienia od przeprowadzenia planowanego na listopad 

2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.6 Programy 
profilaktyczne i zdrowotne w regionie RPO WP 2014-2020. 

3. Informacja dotycząca przeprowadzenia dodatkowego naboru wniosków 
o dofinansowanie w ramach Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia 
rodziny i pieczy zastępczej RPO WP 2014-2020. 

4. Informacja dotycząca przesunięcia terminu przeprowadzenia planowanego  
na listopad 2019 r. naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 
3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych RPO WP 2014-2020. 

5. Informacja o kwotach będących w postępowaniach sądowo - administracyjnych  
w ramach RPO WP 2007-2013, pozostających do odzyskania ze środków 
europejskich i budżetu państwa, które mogą stanowić obciążenie budżetu 
Województwa, kwotach będących w postępowaniach sądowo-administracyjnych 
uznanych przez KE za niemożliwe do odzyskania zgodnie z listem zamknięcia 
"closure letter" z dnia 27 lipca 2018 r. oraz o kwotach odzyskanych według stanu 
na dzień 30 września 2019 r.  
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Przedmiotem 93. posiedzenia   Zarządu Województwa Podkarpackiego  w dniu 
5 listopada 2019 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 zaakceptowania cennika biletów jednorazowych, okresowych i kwartalnych 
zawartych w Taryfie Podkarpackiej do stosowania w 2020 r. w ramach umowy 
o świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich zawartej na lata 2017-2020,  

 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie dokumentacji projektowej dla 
Powiatu Mieleckiego, 

 zmiany Uchwały Nr 41/1035/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu realizacji 
odnów dróg wojewódzkich w 2019 roku, 

 przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu Użytkownika Lokalnego Systemu 
Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020), 

 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych 
w Rymanowie – Zdroju, 

 wyrażenia opinii dotyczącej powołania dyrektora Muzeum – Zamku w Łańcucie/+ 
Program działania Muzeum-Zamku w Łańcucie/, 

 przedstawienia korekt informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2019 r. 
planów finansowych instytucji kultury podległych  Samorządowi Województwa, 

 przyjęcia protokołu z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni 
przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw 
w roku 2020 w województwie podkarpackim, 

 zbycia nieruchomości położonej w Rzeczycy Okrągłej gmina Radomyśl nad 
Sanem, oznaczonej jako działka nr 450/2, będącej własnością Województwa 
Podkarpackiego, 

 zatwierdzenia listy operacji  informującej o kolejności przysługiwania pomocy na 
operacje typu: „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

 wydania opinii do dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Błażowa na lata 2019-
2034 – aktualizacja”, 

 wydania opinii do dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kołaczyce 
na lata 2015-2030”, 

 uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Oto zwiastuję 
Wam radość wielką… Spotkanie bożonarodzeniowe dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin”, 

 uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Promocja 
Warsztatów Terapii Zajęciowej z terenu województwa podkarpackiego poprzez 
utworzenie materiału promocyjnego i wsparcie merytoryczne kadr WTZ – stres 
a asertywna komunikacja w pracy”, 

 zmiany Uchwały Nr 53/1324/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
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Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 
na realizację zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych w Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim Nr 1 im Fryderyka Chopina w Rzeszowie”, 

 zmiany Uchwały Nr 84/2154/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyboru podmiotów 
uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych sprawozdań finansowych 
podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami, dla których podmiotem 
tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

 
Przyjęcie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w Rzeszowie. 
 
Pozostałe tematy: 
 Informacja dot. podjęcia decyzji kierunkowej w sprawie przyjęcia przedłożonego 

przez Operatora projektu Rocznego Planu Finansowego oraz rozkładu jazdy 
pociągów na 2020 rok. 

 Informacja dotycząca wyrażenia zgody na zwiększenie wydatków na 
realizowanym w roku bieżącym zadaniu „Rekompensata należna przewoźnikowi 
z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób – w ramach użyteczności 
publicznej”. 

 Informacja dotycząca zmian wprowadzonych na etapie oceny merytorycznej 
projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach działania 6.5 
Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 

 
Przedmiotem 94. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
5 listopada 2019 r. były następujące tematy: 

 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
 odwołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 
 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. 

Ojca Pio w Przemyślu. 
 
 
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. 

 

 
 
 



Strona 1 z 4 

 

Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego  

podjętych na XIV sesji w dniu 28 października 2019 r.  
 

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

Uchwały realizowane w Kancelarii Zarządu: 
 

 Nr XIV/236/19 w sprawie nadania Panu Zdzisławowi Banatowi Odznaki Honorowej 
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, 

 Nr XIV/237/19   w sprawie nadania Panu Bogdanowi Rzońcy Odznaki Honorowej 
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego. 

Podjęte uchwały wraz z Honorową Odznaką i grawertonem będą wręczone podczas 
najbliższej uroczystej Sesji Sejmiku w dniu  26 listopada 2019 r. 
 
 Nr XIV/249/19 w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa 

Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2020. Uchwała w trakcie realizacji.  
Okres realizacji programu to 1 stycznia – 31 grudnia 2020 roku.  

 
 
Uchwała realizowana  w  Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego: 
 

 Nr XIV/250/19 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielonej w roku 
budżetowym 2019, uchwała jest w trakcie realizacji - obecnie trwa procedura 
podpisywania Umowy nr DO-I.3021.151.2019 w sprawie dzielenia pożyczki. 

 
 
Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu: 
 

 Nr XIV/238/19 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. 
„Podkarpacie Uczy Cyfrowo” przez Województwo Podkarpackie/ Podkarpackie 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach projektu grantowego 
„Lekcja:Enter” w obszarze osi priorytetowej III – cyfrowe kompetencje społeczeństwa 
działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – uchwała  przekazana 
do jednostki, 

 Nr XIV/251/19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania 
rozwoju sportu w Województwie Podkarpackim – Uchwała  została opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego w dniu 8 listopada br. i zmiany 
nią wprowadzone zaczną obowiązywać od dnia 22 listopada 2019 roku, 
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 Nr XIV/252/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru 
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli – zmiany stanowią konsekwencję wejścia w życie: 

 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz 
niektórych innych ustaw. Znowelizowana Karta Nauczyciela wprowadziła obowiązek 
ustalania przez organ prowadzący tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu, przy czym wymiar ten nie może 
przekraczać 20 godzin tygodniowo – stąd zmiany w § 1 pkt 1 i pkt 3, 

 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającej zmiany 
dotyczące kształcenia zawodowego. Szkoły policealne, od dnia 1 września 2019 r., 
funkcjonować będą bez podziału na szkołę dla młodzieży i szkołę dla dorosłych. 
Szkoła policealna będzie szkołą, w której kształcenie, w zależności od zawodu, 
będzie mogło być prowadzone w formie dziennej, w formie stacjonarnej lub w formie 
zaocznej – zmiany § 1 pkt 4 i 5, 

 ponadto określono tygodniowy wymiar godzin zajęć (tzw. pensum) dla stanowiska 
wicedyrektora biblioteki pedagogicznej. 

Uchwała została skierowana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
 
 
Uchwała realizowana w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem: 
 

 Nr XIV/239/19 w sprawie wyrażenia zgody Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu 
Wody Polskie – Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na 
przedłużenie umowy najmu – uchwała w trakcie realizacji. Trwa przygotowanie 
aneksu do umowy najmu. Na etapie podania do publicznej wiadomości wykazu o 
przedłużeniu umowy najmu  

 
 
Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów: 
 

 Nr XIV/241/19 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2019 r. -  

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

 Nr XIV/242/19 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2019 – 2042 - o zmianach w WPF wynikających z uchwały 
zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz 
dyrektorów jednostek organizacyjnych, 

 Nr XIV/243/19 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych Województwa Podkarpackiego za 2019 i 2020 rok - w dniu 31 października 
br. została podpisana umowa z firmą audytorską uprawnioną do przeprowadzenia 
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badania i oceny rocznych sprawozdań finansowych Województwa Podkarpackiego za 
2019 i 2020 rok. 
 

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej: 
 

 Nr XIV/240/19 w sprawie zmian w  Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z 
Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu- uchwała zrealizowana, przekazano dyrektorowi 
podmiotu leczniczego, 

 Nr XIV/244/19 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli – uchwała w trakcie 
realizacji, 

 Nr XIV/253/19 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Rzeszowie - uchwała zrealizowana, przygotowano uchwałę Zarządu w 
sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Rzeszowie oraz dokonania zmiany w uchwale w  sprawie powołania tej 
Rady. 

 
 

Uchwała realizowana w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej: 
 

 Nr XIV/256/19 zmieniająca Uchwałę Nr VI/98/19 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań Samorządu 
Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019 oraz w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie 
robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z 
potrzebami osób niepełnosprawnych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/132/19 z dnia 27 
maja 2019 r. oraz Uchwałą Nr XI/185/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 
dnia 26 sierpnia 2019 r. 

W dniu 8 października 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 
dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu 
przekazywania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1898) gdzie m.in. zmieniono kwotę na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu 
jednej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności zatrudnionej w zakładzie aktywności zawodowej tj. z kwoty 22 
000 zł w 2019 r. na kwotę 22 750 zł. Niniejsza uchwała zwiększa pulę środków 
przeznaczonych na realizację zadań ustawowych finansowanych ze środków PFRON 
z kwoty 16 885 597,00 zł na kwotę  17 321 404,00 zł. Obecnie zakłady aktywności 
zawodowej zaktualizowały preliminarze kosztów działania na 2019 r.  uwzględniając 
zwiększoną kwotę dofinansowania. Zarząd Województwa w listopadzie dokona 
podziału środków na zadania i przyjmie skorygowane preliminarze stosownymi 
uchwałami. 
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Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku:  

 
 Nr XIV/245/19 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Mienia i 

Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego , 
 Nr XIV/246/19 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i 

Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
 Nr XIV/247/19 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Łączności z Polakami   

za Granicą Sejmiku Województwa Podkarpackiego , 
 Nr XIV/248/19 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Sejmiku Województwa, 
 
Powyższe uchwały zostały przekazane do Departamentu Budżetu i Finansów oraz 
Departamentu Organizacyjnego. 
  

 Nr XIV/254/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa 
Podkarpackiego – uchwała została przekazana podmiotowi, który wniósł skargę, 
 

 Nr XIV/255/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki 
Zarządzania Konfliktem Interesów – uchwała została przekazana podmiotowi, który 
wniósł petycję. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rzeszów, 2019 - 11 -  
 
Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych departamentów 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz jednostek podległych. 


	01
	03
	05
	06
	06_1
	07
	07_1
	08
	09

	wróć: 


