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INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w okresie od 9 czerwca 2020 r. do 13 sierpnia 2020 r. 

 
 
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego 
obradował na posiedzeniach: 

 Nr 165 w dniu 9 czerwca 2020 r. 

 Nr 166 w dniu 15 czerwca 2020 r. 

 Nr 167 w dniu 16 czerwca 2020 r. 

 Nr 168 w dniu 19 czerwca 2020 r. 

 Nr 169 w dniu 22 czerwca 2020 r. 

 Nr 170 w dniu 23 czerwca 2020 r. 

 Nr 171 w dniu 26 czerwca 2020 r. 

 Nr 172 w dniu 29 czerwca 2020 r. 

 Nr 173 w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 Nr 174 w dniu 3 lipca 2020 r. 

 Nr 175 w dniu 6 lipca 2020 r. 

 Nr 176 w dniu 7 lipca 2020 r. 

 Nr 177 w dniu 8 lipca 2020 r. 

 Nr 178 w dniu 13 lipca 2020 r. 

 Nr 179 w dniu 14 lipca 2020 r. 

 Nr 180 w dniu 21 lipca 2020 r. 

 Nr 181 w dniu 27 lipca 2020 r. 

 Nr 182 w dniu 28 lipca 2020 r. 

 Nr 183 w dniu 31 lipca 2020 r. 

 Nr 184 w dniu 4 sierpnia 2020 r. 

 Nr 185 w dniu 4 sierpnia 2020 r. 

 Nr 186 w dniu 7 sierpnia 2020 r. 

 Nr 187 w dniu 11 sierpnia 2020 r. 

 Nr 188 w dniu 13 sierpnia 2020 r. 

 
Przedmiotem 165. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
9 czerwca 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze  
do dofinansowania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej III 
Czysta energia, Działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałania 3.3.1 
Realizacja planów niskoemisyjnych, typ projektu: Budowa lub modernizacja 
budynków użyteczności publicznej, które będą spełniać standardy 
budownictwa pasywnego Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 



 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-
0006/18 pn. „Poprawa jakości powietrza w Krośnie – wymiana źródeł ciepła”, 
realizowanego przez Gminę Miasto Krosno w ramach osi priorytetowej III 
Czysta energia, w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, 
poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł 
ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-
0001/18 pn. “Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji – montaż nowoczesnych 
kotłów centralnego ogrzewania na terenie Gminy i Miasta Nisko”, 
realizowanego przez Gminę i Miasto Nisko w ramach osi priorytetowej III 
Czysta energia, w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, 
poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł 
ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-
0012/18 pn. „Czyste powietrze w Gminie Miasto Leżajsk. Program wymiany 
źródeł ciepła”, realizowanego przez Gminę Miasto Leżajsk w ramach osi 
priorytetowej III Czysta energia, w ramach działania 3.3 Poprawa jakości 
powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana 
źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

 przyjęcia Stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego 
zmian w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego, 

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

 udzielenia pełnomocnictwa, 

 zaopiniowania wniosku Pana Witolda Olszewskiego - WIERTCONSULTING  
Sp. z o.o. (ul. Trzebiatowska 29a, 60-432 Poznań), pełnomocnika inwestora - 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 
4, 02-337 Warszawa) z dnia 21 maja 2020 r., znak: 283/WO/2020, 

 zatwierdzenia Planu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci 
dróg wojewódzkich w latach 2020 – 2024, 

 zmiany Uchwały Nr 124/2903/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku, 

 zmiany Uchwały Nr 124/2904/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
przebudów dróg wojewódzkich w 2020 roku, 

 zmiany Uchwały Nr 59/1433/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 

 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, 

 przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Medyczno-Społecznym Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 określenia limitów stypendiów dla słuchaczy medyczno-społecznych centrów 
kształcenia zawodowego i ustawicznego, 

 zmiany Uchwały w sprawie realizacji projektu „Przestrzeń Dziedzictwa”, 

 wyrażenia zgody na najem powierzchni w budynku położonym w Krośnie  
przy ul. Tysiąclecia 7, 

 zbycia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości 
gruntowej, 

 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia 
Polityki Społecznej, 

 wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych określonych 
w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023, 

 wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w 2020 roku zadań publicznych określonych 
w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej  
na lata 2014 – 2020, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 
 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 
2020. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu  
przez Gminę Ustrzyki Dolne środków przeznaczonych na realizację 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych  
na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,  
pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez 
instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”,  
nr RPPK.03.01.00-18-0061/17-00 z dnia 24 października 2017 r., zmienionej 
aneksami: nr RPPK.03.01.00-18-0061/17-01 z dnia 22 października 2018 r.,  
nr RPPK.03.01.00-18-0061/17-02 z dnia 11 grudnia 2019 r.  
i nr RPPK.03.01.00-18-0061/17-03 z dnia 6 kwietnia 2020 r., 

 uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „POSADA GÓRNA/2014”, 

 uzgodnienia projektu zmiany nr 300/5/2018 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr 90/20/2004 „Wilkowyja - Kamionka II”  
w Rzeszowie w części I, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Tarnogóra 1”. 

 



Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 wygaszenia trwałego zarządu sprawowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na nieruchomości położonej 
w Polańczyku, gm. Solina. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie planowanej przez PKP PLK S.A. elektryfikacji linii kolejowej 

nr 108. 
2. 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 maju 
2020 r. 

3. Informacja na temat wzrostu wynagrodzeń w 2020 r. pracowników instytucji 
kultury, dla których organizatorem jest Województwo Podkarpackie.  

4. Wniosek w sprawie samofinansowania budowy chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary przez Gminę Łańcut  
w m. Łańcut przy ul. Mościckiego. 

5. Wniosek w sprawie samofinansowania budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica przez Gminę Żurawica  
w m. Żurawica z materiałów budowlanych zapewnionych przez Województwo. 

6. Informacja dotycząca podjęcia decyzji kierunkowej w sprawie zawarcia umowy 
promocyjnej na dofinansowanie oferty komercyjnych połączeń kolejowych 
realizowanych przez Przewoźnika SKPL Cargo Sp. z o.o. w relacjach Sanok – 
Zagórz – Sanok i Sanok – Łupków – Sanok. 

7. Informacja na temat Tarczy Antykryzysowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie oraz aktualna informacja o podkarpackim rynku pracy. 

8. Informacja dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 
PKA” – stan realizacji.  

 

Przedmiotem 166. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 
15 czerwca 2020 r. był następujący temat: 
 
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.  
 
Przedmiotem 167. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 
16 czerwca 2020 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0002/17  
pn. „System ochrony lasów przed pożarami w Nadleśnictwie Leżajsk”, 
realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – 
Nadleśnictwo Leżajsk,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 zmiany Uchwały Nr 142/3192/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego   
w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany formy prawnej 
Beneficjenta z jednoosobowej działalności gospodarczej pn. MARKO Dziki 
Władysław na jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  
pn. MARKO Dziki Władysław – Sp. z o.o. z siedzibą w Markowiźnie – 
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realizującego projekt nr RPPK.03.01.00-18-0522/17 pn. „Budowa Farmy 
fotowoltaicznej Markowizna o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną 
– Etap I i II”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 zmiany składu osobowego Zespołu Zarządzania Projektem dla projektu   
pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez 
opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, 

 przyjęcia do realizacji Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej turystyki 
województwa podkarpackiego na lata 2020-2025, 

 zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych  
przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach 
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 przyznania indywidualnych i zbiorowych dorocznych nagród finansowych 
Marszałka Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności oraz  
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechnianie kultury, ochronę dziedzictwa narodowego, 

 współorganizacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2020, 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka   
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka   
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT Spółka 
Akcyjna, 

 powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na zakupy 
inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 roku, 

 zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2020 
roku, 

 udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu 
podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego   

           w 2020 roku, 

 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie do złożenia jako partner wniosku o dofinansowanie 
projektu w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój  2014-2020, Działanie 4.3 Współpraca międzynarodowa, 
numer naboru POWR.04.03.00-IP.07-00-002/20, 

 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej w Tarnobrzegu na nabycie aparatury i sprzętu medycznego, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 
 
 
 



Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Profesjonalne 
przywództwo w EDUKACJI – rozwijanie kompetencji kadry kierowniczej 
systemu oświaty w województwie podkarpackim, 

 stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu. 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zwrotu przez Recruiters 
Exchange Sp. z o.o. środków przeznaczonych na realizację programów 
finansowanych  z udziałem środków europejskich przyznanych na podstawie 
umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej platformy 
współpracy dla firm branży rekrutacyjnej” z dnia 30 kwietnia 2018 r. (z późn. 
zm.), zawartej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

 uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 w rejonie ulic Świętosława, 
Łąkowej i Cmentarnej, 

 uzgodnienia projektu zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice – etap II. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 marca  
2018 roku, znak: RG-II.2501.4.2.2018.JT, 

 zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia   
2001 roku, znak: GI.I-7014/22/1/2001, 

 zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 listopada  
2001 roku, znak: GT.I-7014/20/1/01, zmienionej decyzją z dnia 24 stycznia  
2006 roku, znak: GT.I.7014-20/1/05 i decyzją z dnia 3 października 2006 roku, 
znak: GG.I.7014-20/1/06, 

 zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 maja   
2006 roku, znak: GG.I-7014/18/1/06, 

 zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 lutego   
2001 roku, znak: GI.I-7014/26/1/2001. 

 
Pozostałe tematy: 

1. Informacja dotycząca wsparcia w formie grantów na kapitał obrotowy dla mikro  
i małych przedsiębiorstw. 

2. Informacja dotycząca wpływu restrukturyzacji Podkarpackiego Banku 
Spółdzielczego w Sanoku na realizację projektów Podkarpackiej Izby 
Gospodarczej w Krośnie. 

3. Informacja dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 
PKA” – stan realizacji. 

4. Informacja dotycząca przeniesień w planie wydatków dokonanych przez 
Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz 
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju w maju 2020 roku. 

5. Informacja dotycząca oprocentowania lokaty bankowej wg kwotowań na dzień  
9 czerwca 2020 r. w wysokości 2 x 50 mln zł na okres 1 miesiąca. 
 

 



Przedmiotem 168. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 
19 czerwca 2020 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego  

na lata 2020 – 2045. 

Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” – II edycja  
na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie 
kultury w 2020 roku. 

 
Pozostałe tematy: 

1. Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego w kontekście 

przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 

na lata 2021 – 2030 (RIS WP). 

2. Pismo Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczące 

wniosku Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w sprawie podjęcia działań  

w związku z pismem Komisji Europejskiej odnoszącym się do stanowiska  

w sprawie „strefy wolnej od LGBT”. 

3. Odpowiedź na pismo Komisji Europejskiej z dnia 27 maja 2020 r. dotyczące 

odpowiedzialności instytucji zarządzających i beneficjentów funduszy polityki 

spójności UE za przestrzeganie zasady niedyskryminacji ze względu  

na orientację seksualną i tożsamość płciową. 

Przedmiotem 169. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 
22 czerwca 2020 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 przyznania dotacji celowych w 2020 roku na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych  
i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie 
województwa podkarpackiego, 

 wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital  
im. Zofii  z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu części gruntu  
wraz z budynkiem M położonym w Tarnobrzegu przy ul. Szpitalnej 1. 

 
Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 

 udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego wotum zaufania. 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego  
na 2020 r., 



 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045. 

 
Pozostałe materiały: 
1. Informacja na temat stanu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r.  

oraz podjętych i planowanych do podjęcia działań przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego w związku z występującą sytuacją w kraju i na świecie. 

 

Przedmiotem 170. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 
23 czerwca 2020 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 zmiany Uchwały Nr 100/2363/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów 
wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
na 2020 rok, 

 przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w trybie konkursowym dla typu projektów: Roboty budowlane i/lub 
wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i  turystyczno – 
rekreacyjnej w  gminach uzdrowiskowych w ramach osi priorytetowej 
VI  Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału 
endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020, 

 ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie 
konkursowym dla typu projektów: Roboty budowlane i/lub wyposażenie 
dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej w gminach 
uzdrowiskowych w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna  
i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO 
WP na lata 2014-2020, 

 wyboru projektów z Listy rezerwowej 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 oraz zmiany Uchwały nr 11/278/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. oraz 
informacja dotycząca dostępności i przeznaczenia środków w ramach osi IV 
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 

 uruchomienia systemu zaliczkowego dla przedsiębiorców realizujących 
projekty w Osiach Priorytetowych II - VI w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-
0016/17 pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego 
SPZOZ w Lesku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym 
przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu” realizowanego przez 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

 przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 



2014-2020 oraz informacja dotycząca dostępności i przenoszenia środków 
budżetu państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego, 

 zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer 
RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20 przyjętego Uchwałą Nr 136/3123/20 
z 24 marca 2020 r., 

 zmiany Uchwały Nr 136/3124/20 z 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi 
priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20, 

 zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do 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.00-18-013/19 (edycja V), 

 zmiany Uchwały Nr 124/2905/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
odnów dróg wojewódzkich w 2020 roku, 

 zmiany Uchwały Nr 124/2903/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku, 

 przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy i Miasta Radomyśl Wielki, 

 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, 

 pełnomocnictwa do występowania przed Urzędem Transportu Kolejowego, 

 pełnomocnictwa do występowania do terenowych organów Transportowego 
Dozoru Technicznego, 

 ustanowienia Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO 
Wysokich Lotów” dla najlepszych organizacji działających na terenie 
województwa podkarpackiego, 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
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 wystąpienia do Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzgodnienie powołania  
na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Rzeszowie bez przeprowadzania konkursu, 

 wystąpienia do Prezydenta Miasta Rzeszowa o zmianę treści umowy której 
przedmiotem jest utworzenie instytucji kultury Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, 

 udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi ds. projektów Podkarpackiego 
Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, 

 zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez  
Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez 
Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach 
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez 
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia  
od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli z przeznaczeniem  
na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków 
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu  
i Współuzależnienia w Stalowej Woli”, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup 
środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.  
 

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki  
do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 uzgodnienia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 306/1/2019 przy ul. Dunikowskiego i ul. Wieniawskiego w Rzeszowie, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Machów II, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
nr 3/2015 w miejscowości Sędziszów Małopolski – etap I.  

 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 
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 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie. 

 

Pozostałe tematy: 
1. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności, dotyczących POWER Perspektywy 

Finansowej 2014-2020, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego  
oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu maju 2020 r.  

2. Informacja dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 
PKA” – stan realizacji. 

3. Informacja na temat Tarczy Antykryzysowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Rzeszowie. 

4. Omówienie porządku XXIV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu  
29 czerwca 2020 r. 

 

Przedmiotem 171. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
26 czerwca 2020 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 
Wydanie postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 wydania opinii dotyczącej cofnięcia koncesji na dystrybucję paliw gazowych  
z dnia 26 stycznia 2006 r. nr DPG/100/1154/W/OKR/2006/HH. 

 
Przedmiotem 172. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
29 czerwca 2020 r. były następujące tematy: 

  
1. Omówienie obecnej sytuacji poszkodowanych JST z Podkarpacia w wyniku 

opadów/powodzi oraz omówienie udzielenia gminom/powiatom pomocy  
od Samorządu Województwa Podkarpackiego.  

2. Omówienie porządku XXIV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w dniu 29 czerwca 2020 r. 

 
Przedmiotem 173. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
30 czerwca 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 zmiany Uchwały Nr 152/3353/20 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie akceptacji 
Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2020/2021 Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 zmiany Uchwały Nr 152/3354/20 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2020/2021 dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 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, 

 sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze  
do dofinansowania projektu realizowanego w ramach Osi priorytetowej I 
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.6 Granty na kapitał 
obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw 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 działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 
Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020, 

 zmiany uchwały nr 173/3596/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 
Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0783/16 realizowanego przez Witko Zdzisław WOOD-POOL w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 udzielenia pełnomocnictwa procesowego, 

 przyjęcia Regulaminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie 
nadzwyczajnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.6 Granty na kapitał obrotowy  
dla mikro i małych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.06.00-
IZ.00-18-001/20, 

 ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie 
nadzwyczajnym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.6 Granty na kapitał obrotowy  
dla mikro i małych przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.06.00-
IZ.00-18-001/20, 

 zawarcia aneksu nr 8 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/53/14 z dnia  
11 kwietnia 2014 r., dotyczącej realizacji projektu  Ministerstwa Funduszy  
i Polityki Regionalnej pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, 

 zaopiniowania wniosku Pana Łukasza Pelczara – Biuro Projektów „Nafta – 
Gaz” Sp. z o.o. (ul. Ducala 11, 38-200 Jasło), pełnomocnika inwestora – 
Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Oddziału 
Geologii i Eksploatacji, (ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok) z dnia 10 czerwca 
2020 r., znak: TJ-246.814.MJ.ŁP.2020, 

 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 133/3070/20  
z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Komitetu Sterującego  
oraz Zespołu roboczego ds. zarządzania projektem pn.: „Wysokie standardy 
obsługi inwestora w  samorządach województwa podkarpackiego” w ramach 
Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, 



 zawarcia aneksu nr 4 do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia  
19 października 2018 roku, 

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

 pełnomocnictwa do występowania przed Urzędem Transportu Kolejowego, 

 pełnomocnictwa do występowania do terenowych organów Transportowego 
Dozoru Technicznego, 

 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

 zmiany Uchwały Nr 126/2935/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku, 

 ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, 

 ogłoszenia naboru formularzy zgłoszeniowych do Nagrody Marszałka 
Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”, 

 wzoru umowy i sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym  
lub nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym  
się na obszarze województwa podkarpackiego, 

 ponownego rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających 
Województwu Podkarpackiemu, 

 udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu 
podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego 
w 2020 roku, 

 przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, 

 zmiany Uchwały nr 152/3374/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 12 maja 2020 r., 

 przywrócenia terminu na dokonanie określonych czynności w toku 
postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, 

 przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach 
Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania  
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013, 

 wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r. zgodnych z założeniami Programu 
„Podkarpacki Naturalny Wypas II”, 

 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  
na rzecz Skarbu Państwa, 

 zmiany Uchwały Nr 150/3337/20 z dnia 5 maja 2020 r. o podziale środków 
budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów   
z produkcji rolniczej w roku 2020, 

 zmiany Uchwały Nr 100/2416/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu, 

 zmiany Uchwały Nr 100/2412/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 



kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Woli Żyrakowskiej, 

 zmiany Uchwały Nr 100/2411/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Woli Dalszej, 

 zmiany Uchwały Nr 100/2413/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej  
w Woli Rafałowskiej, 

 zmiany Uchwały Nr 100/2409/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu, 

 zmiany Uchwały Nr 100/2407/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, 
którego organizatorem jest Fundacja In Corpore, 

 zmiany Uchwały Nr 100/2408/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, 
którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów 
Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

 zmiany Uchwały Nr 100/2406/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie 
Zdroju, 

 zmiany Uchwały Nr 100/2405/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej 
Sarzynie ze zmianami, 

 zmiany Uchwały Nr 100/2414/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1  
w Krośnie, 

 zmiany Uchwały Nr 100/2415/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2  
w Krośnie, 

 zmiany Uchwały Nr 100/2410/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych 
Oleszycach, 

 zmiany Uchwały Nr 100/2404/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach 
Głogowskich, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 



 planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2020 r., 

 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 

 udzielenia pełnomocnictwa, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 
 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 
2020. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 uzgodnienia projektu „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Sanoka”, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Głębinowe ujęcie wody dla miasta Mielca” w Szydłowcu w gminie Mielec - 
etap I, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  
nr 1/2019 w rejonie ulic Świętosława, Łąkowej i Cmentarnej w Dębicy, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
miasta Jasła dla obszaru „Gajowa – cmentarz”, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
gminy Dębica dla obszaru „Pustków Osiedle – strefa rekreacji”.  

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie możliwości ponownego zwiększenia kwoty dofinansowania 

dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – 
Dębica, etap I”. 

2. Informacja dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 
PKA” – stan realizacji.  

3. Informacja dotycząca przyjęcia dziecka ponad limit miejsc przewidziany 
w Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” 
w Rzeszowie. 

4. Wniosek dotyczący wyrażenia zgody na opracowanie dokumentacji projektowej 
przebudowy/rozbudowy mostu na rzece Mikośka w m. Łańcut w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 881 w km 23+469 (wg. ewidencji mostów 23+509) –  
przez Gminę Miejską Łańcut.   

5. Informacja Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego na temat 
stanu dróg wojewódzkich administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w związku z wystąpieniem ulewnych deszczy 
w okresie maj - czerwiec 2020 r. 
 

Przedmiotem 174. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
3 lipca 2020 r. były następujące tematy: 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  
dla Powiatu Przemyskiego, 

 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  
dla Powiatu Rzeszowskiego, 



 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  
dla Powiatu Łańcuckiego, 

 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  
dla Powiatu Brzozowskiego, 

 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  
dla Powiatu Jasielskiego, 

 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  
dla Powiatu Przeworskiego, 

 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  
dla Powiatu Krośnieńskiego, 

 przyjęcia apelu o pomoc w duchu solidarności z poszkodowanymi,  
dla wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku obfitych opadów deszczu i powodzi 
w województwie podkarpackim. 

 
Pozostałe tematy: 

1. Informacja na temat stanu dróg wojewódzkich administrowanych  
przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w związku  
z wystąpieniem ulewnych deszczy w okresie maj – czerwiec 2020 r.  

2. Informacja dotycząca możliwości pomocy gminom dotkniętym powodziami  
w czerwcu 2020 roku ze środków pochodzących z wyłączenia gruntów  
z produkcji rolniczej. 

3. Informacja dotycząca pomocy Samorządu Województwa kierowanej  
do samorządów gminnych w gospodarowaniu odpadami. 

4. Informacja dotycząca oferty Funduszu pożyczek dla powodzian 
Podkarpackiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. 

5. Informacja dotycząca aktywizacji osób bezrobotnych – wsparcie  
dla poszkodowanych w wyniku powodzi.  

6. Informacja w sprawie możliwości wsparcia w ramach RPO WP 2014 – 2020  
w związku z powodzią z czerwca 2020 r. 

7. Omówienie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.  
oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego  
na lata 2020 – 2045. 

8. Informacja na temat stanu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 
(stan na 3 lipca 2020 r.). 

 
Przedmiotem 175. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
6 lipca 2020 r. były następujące tematy: 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego  
na lata 2020 – 2045. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego w związku z sytuacją 

powodziową w województwie podkarpackim. 
2. Pomoc społeczna dla poszkodowanych rodzin - planowane środki finansowe 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. 
 



Przedmiotem 176. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
7 lipca 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego 
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w celu realizacji przedsięwzięć  
w formule project pipeline w ramach projektu „Wsparcie procesu ewaluacji 
RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027”, 

 przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie 
pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, 
działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-015/20, 

 ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie 
pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, 
działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-015/20, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0027/19 realizowanego przez WhyNotTravel Sp. z o. o. Sp. k. w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 zaopiniowania wniosku Pani Elżbiety Maj – Biuro Projektów OTS-IP Sp. z o.o.  
(ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków), pełnomocnika inwestora – Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 
Warszawa) z dnia 18 czerwca 2020 r. znak: OTS/EM/788/20, 

 zmiany składu osobowego Zespołu Zarządzania Projektem dla projektu  
pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez 
opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, 

 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2020 r. 
realizowanych przez Biuro „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej 
POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie”, 

 przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wojaszówka, 

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

 przyjęcia nazwy „Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna” dla usługi realizowanej  
jako kolejowe przewozy aglomeracyjne na terenie Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego oraz powiązanych funkcjonalnie ościennych Gmin, 

 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 
Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony 
powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone przekroczenia 
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu 
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym 
z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia i z uwzględnieniem poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych”, 



 przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony 
powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone przekroczenie 
poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego 
pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań 
Krótkoterminowych”, 

 zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Karpackich Parków 
Krajobrazowych w Krośnie, 

 określenia wzorów wniosków o przyznanie stypendium oraz nagród 
pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej  
„Nie zagubić talentu”, 

 zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego  
pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne –  
rok szkolny 2020/2021 realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego  
pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe –  
rok szkolny 2020/2021 realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wyrażenia zgody na zawarcie ugody sądowej, 

 przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego  
w pociągach wakacyjnych relacji Zagórz – Sanok – Łupków, 

 wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia powierzchni w budynku 
położonym w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 dla Polskiego Związku 
Niewidomych Okręg Podkarpacki, 

 wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości przez Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej, 

 ustanowienia służebności gruntowej, 

 zmiany uchwały Nr 420/8782/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii do wniosku  
o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych, 

 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań 
publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności  
na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających z Wojewódzkiego Programu 
na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania  
Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020, 

 zmiany Uchwały Nr 165/3523/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru ofert i podziału 
środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację 
w 2020 roku zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020, 

 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Rzeszowie na udostępnienie oraz późniejsze przekazanie Wojewodzie 
Podkarpackiemu radiowych stacji retransmisyjnych na potrzeby prowadzenia 
jednej dyspozytorni medycznej w województwie podkarpackim, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup 



środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 

 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 wyrażenia zgody na zmianę najemcy. 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jasła dla obszaru „Gamrat – część północna”, 

 uzgodnienia projektu zmiany nr 301/6/2018 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr 145/16/2006 przy ul. Witosa  
i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do VII, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Przemysłowa II”, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
nr 185/12/2009 na osiedlu Przybyszówka w Rzeszowie – w części II. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 określenia kwoty przypadającej do zwrotu przez Gminę Ustrzyki Dolne,  
w związku z wykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich z naruszeniem 
procedur w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie 
energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację 
systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” i zobowiązania 
Beneficjenta do jej zwrotu w całości wraz z odsetkami określonymi  
jak dla zaległości podatkowych. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja na temat modelu funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych 

Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim w latach 2020 – 2027. 
2. Informacja dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 

PKA” – stan realizacji. 
3. Informacja o zaplanowanych do realizacji operacjach własnych z udziałem 

publiczności w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
na lata 2020 – 2021. 

4. Informacja na temat Podkarpackiego rynku pracy, wsparcie dla przedsiębiorców – 
przeciwdziałanie COVID-19 w czerwcu 2020 roku. 
 

Przedmiotem 177. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
8 lipca 2020 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego 
jednostkom samorządu terytorialnego. 

 

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego 
na 2020 r., 



 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Omówienie rozszerzonego o dodatkowe punkty porządku XXV sesji Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w dniu 8 lipca br.  
 

Przedmiotem 178. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
13 lipca 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 zawarcia porozumienia o organizacji wypoczynku dla dzieci z rodzin z terenu 
województwa podkarpackiego poszkodowanych na skutek powodzi. 

 
Pozostały temat: 
1. Informacja na temat przygotowań organizacyjnych wypoczynku dla dzieci z rodzin 

z terenu województwa podkarpackiego poszkodowanych na skutek powodzi 
(wypoczynek w Wiśle). 

 
Przedmiotem 179. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
14 lipca 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020, 

 przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania  
w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu 
Województwa Podkarpackiego Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r., 
w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje 
bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu za 2019 r., 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Rzeszowie za 2019 r., 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Przemyślu za 2019 r., 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Krośnie za 2019 r., 

 udzielenia pełnomocnictwa, 

 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,  

file:///C:/Users/faustynairóża/Desktop/inf.%20na%20sejmik/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/UZ%20WORD%20Tarnobrzeg.doc
file:///C:/Users/faustynairóża/Desktop/inf.%20na%20sejmik/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/UZ%20WORD%20Tarnobrzeg.doc
file:///C:/Users/faustynairóża/Desktop/inf.%20na%20sejmik/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/UZ%20WORD%20Rzeszów.doc
file:///C:/Users/faustynairóża/Desktop/inf.%20na%20sejmik/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/UZ%20WORD%20Rzeszów.doc


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

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

 zmiany Uchwały Nr 124/2905/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
odnów dróg wojewódzkich w 2020 roku, 

 wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Niżańskiego na lata 2020-2023 z Perspektywą do roku 2027, 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 zmiany Uchwały nr 152/3374/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 12 maja 2020 r., zmienionej Uchwałą nr 173/3617/20 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 czerwca 
2020r., 

 zmiany Uchwały Nr 150/3337/20 z dnia 5 maja 2020 r. o podziale środków 
budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów   
z produkcji rolniczej w roku 2020 (z późn. zm.), 

 udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu 
podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego 
w 2020 roku, 

 zmiany uchwały w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów 
gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi 
finansowanych, 

 przyznania/nieprzyznania uczelniom dotacji celowej na zakupy inwestycyjne  
z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2020 roku, 

 odpłatności za udział w wypoczynku letnim, 

 przedstawienia korekt sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych 
instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2019, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum 
Okręgowego w Rzeszowie, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum 
Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Muzeum 
Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Wojewódzkiej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Arboretum  
i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Galerii Sztuki 
Współczesnej w Przemyślu, 
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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Centrum 
Kulturalnego w Przemyślu, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Filharmonii 
Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie, 

 zgody na czasowe przeniesienie poza teren Muzeum eksponatów muzealnych 
pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej  
w Przemyślu, 

 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej w Tarnobrzegu na zmianę wierzyciela, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego  
na lata 2020 – 2045, 

 przyjęcia wzoru znaku graficznego - logo dla usługi „Podkarpacka Kolej 
Aglomeracyjna” realizowanej jako kolejowe przewozy aglomeracyjne  
na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz powiązanych 
funkcjonalnie ościennych Gmin. 

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, 

 zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.  
 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 uzgodnienia projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów, 

 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Rudawka Rymanowska 1/2019”. 

 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 umorzenia w całości postępowania w sprawie zwrotu przez CONTROL 
Szałyga Wojciech Spółka Jawna środków przeznaczonych na realizację 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych  
na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Dywersyfikacja 
działalności poprzez budowę i wyposażenie stacji kontroli pojazdów  
z warsztatem mechaniczno-wulkanizacyjnym” nr UDA-RPPK.01.01.00-18-
042/09-00 z dnia 6 kwietnia 2011 r. (z późn. zm.), zawartej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2007 – 2013 z uwagi na jego bezprzedmiotowość związaną z utratą 
bytu prawnego spółki Control Wojciech Sząłyga spółka jawna, 

 określenia zobowiązania Beneficjenta – Control Szałyga Wojciech spółka 
jawna z siedzibą w Orłach, która realizowała projekt pn. „Dywersyfikacja 
działalności poprzez budowę i wyposażenie stacji kontroli pojazdów  
z warsztatem mechaniczno-wulkanizacyjnym” i w sprawie orzeczenia  
o solidarnej odpowiedzialności wspólników spółki Control Szałyga Wojciech 
spółka jawna z siedzibą w Orłach, 
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 wygaszenia trwałego zarządu sprawowanego przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na nieruchomościach położonych 
przy ul. Lisa Kuli w Rzeszowie. 

 

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 czerwcu 2020 r.  

2. Informacja w zakresie zgłoszonych do KE nieprawidłowości, stwierdzonych  
w I kwartale 2020 r. w ramach realizacji RPO WP na lata 2014-2020. 

3. Informacja dotycząca korekty przesunięć środków dokonanych w ramach 
notyfikacji RPO WP 2014-2020 z maja 2020r.   

4. Informacja dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 
PKA” – stan realizacji. 

5. Informacja dotycząca instytucji kultury - Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie.  

6. Informacja dotycząca przystąpienia Samorządu Województwa Podkarpackiego  
do udziału w projekcie „Wsparcie dzieci w pieczy zastępczej w okresie epidemii 
COVID-19”. 

7. Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie uszkodzenia przepustu i zapadnięcia 
chodnika w mieście Dębica w przebiegu infrastruktury wybudowanej w ramach 
realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo 
podkarpackie”. 

8. Wniosek dotyczący zmiany warunków umowy użyczenia z Gminą Hyżne  
w sprawie bieżącego utrzymania chodników. 

9. Wniosek dotyczący wpisania zadania pn. „Podkarpacki Regionalny Fundusz 
Filmowy – Wsparcie Produkcji Filmowej” do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2020- 2045. 

10. Wniosek dotyczący realizacji w 2020 r. przez Bibliotekę Pedagogiczną  
w Tarnobrzegu zadania „Przebudowa schodów zewnętrznych do czytelni  
i naprawa uszkodzonego tynku w magazynie książek w piwnicy budynku”. 

 

Przedmiotem 180. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
21 lipca 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

 zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu 
współfinansowanego w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób 
bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe Powiatowych 
Urzędów Pracy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020, 

 wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego projektu 
pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej 
województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań 
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ratowniczo-gaśniczych”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką 
Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nr RPPK.04.01.00-18-0001/18, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-
0009/18 pn. „Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu 
Gminy Kołaczyce” realizowanego przez Gminę Kołaczyce w  ramach osi 
priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości 
powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana 
źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-
0024/17 pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego  
oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej  
w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum 
Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu”, realizowanego  
przez Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o., 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, 

 zmiany Uchwały Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 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 
nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18 regionalna pomoc inwestycyjna), 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-
0052/17 realizowanego przez „TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA”, 
w ramach osi priorytetowej I  Konkurencyjna i  innowacyjna gospodarka 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020, 

 zaopiniowania wniosku Pana Tomasza Hołda – Biuro Projektów „Nafta – Gaz” 
Sp. z o.o. (ul. Ducala 11, 38-200 Jasło), pełnomocnika inwestora – Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Oddziału Geologii 
i Eksploatacji, (ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa) z dnia 7 lipca 2020 r., 
znak: TJ-427.0812.MJ.TH.2020, 

 przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego „Informacji o realizacji 
Kontraktów Terytorialnych w 2019 roku”, 

 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, 

 zmiany Uchwały Nr 90/2193/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w  Rzeszowie z dnia 22 października 2019r. w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie, 



 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 
Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 powołania dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie, 

 odwołania dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, 

 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Zespołu 
Specjalistycznego w Rzeszowie, 

 powołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 

 odwołania dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 
Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, 

 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego 
Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, 

 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych 
przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach 
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok, 

 wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody  
na powołanie Pana Damiana Drąga na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie bez przeprowadzania konkursu  
oraz do właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej  
przez instytucję stowarzyszeń zawodowych i twórczych w celu zasięgnięcia 
opinii o powołaniu, 

 odmowy przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/998/14 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie 
Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 

 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych  
przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Rzeszowie  
przy al. Cieplińskiego, 

 zrzeczenia się odszkodowania, 

 wyrażenia zgody na użyczenie części działki dla Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej, 

 wyrażenia zgody na użyczenie części powierzchni na budynku „D” położonym 
w Rzeszowie przy ul. Szopena dla Firmy SAGITUM S.A., 

 udzielenia upoważnienia, 

 zmiany Uchwały Nr 118/2788/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań 
z zakresu medycyny pracy w roku 2020, 

 uchylenia uchwały Nr 128/2993/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie  przyznania dotacji 
podmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie  
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia, 

 zmiany Uchwały Nr 128/2994/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie  przyznania dotacji 
podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej  



w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację programu z zakresu promocji 
zdrowia pn. „Ruch to zdrowie”, 

 zmiany Uchwały Nr 128/2998/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie  przyznania dotacji celowej 
dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego  
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie 
pn. „Adaptacja pomieszczeń II piętra budynku przy ul. M. F. Focha  
w Przemyślu na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu”, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup 
środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych 
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 udzielenia pełnomocnictwa, 

 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 nadania Statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych w Przemyślu, 

 zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 
w Tarnobrzegu, 

 zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 

 nadania Statutu Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja przedstawiająca kwartalne zestawienie nieprawidłowości 

niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej w ramach RPO WP 2014-
2020 za I kwartał 2020 r. 

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. 

3. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności, dotyczących POWER Perspektywy 
Finansowej 2014 – 2020, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego 
oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu czerwcu 2020 r.  

4. Informacja o kwotach będących w postępowaniach sądowo – administracyjnych 
lub w postępowaniu egzekucyjnym 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 lub egzekucyjnych 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 czerwca 2020 r.  

5. Informacja dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 
PKA” – stan realizacji.  

6. Informacja dotycząca udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej  
z przeznaczeniem na dostosowanie pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek im. Jana Pawła II  
w Lubaczowie do wymogów standaryzacji. 



7. Informacja na temat stanu realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” oraz studium nazwy własnej 
podkarpackiego centrum nauki. 

8. Informacja na temat przeniesień w planie wydatków dokonanych  
przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego. 

9. Informacja dotycząca Tarczy Antykryzysowej na Podkarpaciu (1-17 lipca  
2020 r.). Przeciwdziałanie COVID-19 – wsparcie udzielane przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Rzeszowie oraz powiatowe urzędy pracy. 

10. Informacja na temat urlopów Członków Zarządu Województwa Podkarpackiego.  
11. Udział w Konwencie Marszałków Województw RP w dniach 30.07.2020 r. –  

01.08.2020 r. 
12. Informacja na temat przygotowań do wyjazdu kolonijnego do Wisły dla dzieci 

z rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. 
 

Przedmiotem 181. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
27 lipca 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego  
na lata 2020 – 2045. 

 
Pozostały temat: 
1. Informacja dla Zarządu Województwa Podkarpackiego na temat Krajowego 

Planu Odbudowy (KPO).  
 

Przedmiotem 182. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
28 lipca 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 rozwiązania umowy nr RPPK.04.01.00-18-0032/19-00 z dnia 26 marca 2020 r.  
o dofinansowanie projektu „Zakup średniego samochodu ratowniczo – 
gaśniczego dla OSP Frysztak” realizowanego przez Gminę Frysztak w ramach 
działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 zatwierdzenia raportu kwartalnego dotyczącego nieprawidłowości  
w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 

 wydania opinii dla decyzji lokalizacyjnej inwestycji pn. „Rozbiórka i budowa 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 MOP 5,5 MPa relacji Wygoda – 
Warzyce w miejscowości Pilzno”, 

 wydania opinii dla decyzji lokalizacyjnej zadania inwestycyjnego  
pn. „Zagospodarowanie odwiertów Mirocin 66K, 67K, 68K, 69K – KGZ 
Jodłówka”, 

 zmiany Uchwały Nr 124/2903/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku, 

 zmiany Uchwały Nr 126/2935/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku, 

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



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

 wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert  
na dofinansowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych przez 
organizacje z udziałem środków zewnętrznych, 

 wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie 
podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej 
POLREGIO Sp. z o.o., 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna, 

 zmiany uchwały nr 100/2389/19 z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie 
powołania komisji konkursowej do spraw przyznawania statusu Miejsca 
Przyjaznego Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo, 

 uchylenia Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 czerwca  
2020 r. Nr 173/3613/20 w sprawie przyjęcia wzoru umowy i sprawozdania  
z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  
przy zabytku ruchomym lub nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, 
znajdującym się na obszarze województwa podkarpackiego, 

 udzielenia pożyczki Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie, 

 udzielenia pożyczki Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Teatru  
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 

 przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, 

 udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu 
podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego  
w 2020 roku, 

 zmiany uchwały w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów 
gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi 
finansowanych, 

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

 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, 

 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, 

 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, 

 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, 



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

 udzielenia upoważnienia, 

 powołania Rady Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 

 odmowy wypłaty całości pomocy oraz wypowiedzenia umowy o przyznaniu 
pomocy Nr 00250-6935-UM0910387/17, 

 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła 
II w Krośnie na zakup ureterorenoskopu z dodatkowym wyposażeniem, 

 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Przemyślu SPZOZ na udostępnienie oraz późniejsze przekazanie 
Wojewodzie Podkarpackiemu radiowych stacji retransmisyjnych na potrzeby 
prowadzenia jednej dyspozytorni medycznej w województwie podkarpackim, 

 powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans 
Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu  
na lata 2008-2020, 

 przyjęcia Regulaminu udzielenia grantu i ogłoszenia naboru wniosków  
o powierzenie grantu w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu  
pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2020 r. 

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  
dla Gminy Komańcza, 

 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  
dla Miasta i Gminy Zagórz, 

 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, 

 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego  
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, 

 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 Ośrodkowi 
Medycyny Pracy w Rzeszowie, 

 przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Podkarpackiemu 
Szpitalowi Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, 



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

 wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego – Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie jako Lidera do realizacji projektu 
grantowego pn. „Kooperacja o wymiarze europejskim, Model Kooperacji 
poszerzony o standardy włoskie”, współfinansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 4.3 
Współpraca ponadnarodowa, w ramach projektu pn. „Ścieżki współpracy – 
wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, 
realizowanego przez Fundację „Fundusz Współpracy”. 
 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 wskazania nowego terminu na rozpoznanie odwołania przedsiębiorstwa  
GD Consulting NON PROFIT Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec  
od decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, znak 
BF.534.1.1.2020. RPI, z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zwrotu środków 
przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków 
europejskich, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa  
w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do dnia  
30 sierpnia 2020 r., 

 wydłużenia terminu wydania decyzji w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi 
Kucowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą AREL Arkadiusz 
Kuc, ulgi w spłacie zobowiązania w postaci umorzenia części należności  
oraz odroczenia terminu spłaty części należności wynikającej z decyzji 
Zarządu Województwa Podkarpackiego nr RPPK.IZ.UMWPK_-O0569/14/01  
z dnia 10 maja 2016 r., której spłatę rozłożono na raty decyzją Zarządu 
Województwa Podkarpackiego nr RPPK.IZ.UMWPK_O0569/14/03 z dnia  
26 marca 2019 r., do dnia 1 września 2020 r.,  

 zaliczenia wpłaty w kwocie 800,00 zł dokonanej w dniu 26.06.2020 r.  
w Urzędzie Pocztowym przez Beneficjenta – Aleksandra Szkaradka na poczet 
należności głównej z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie  
447,04 zł, w tym 379,98 zł z EFRR i 67,06 zł z budżetu państwa, wynikających 
z prawomocnej Decyzji Nr RPPK.IZ.UMWPK_O0680/15/01 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 08.11.2016 r. oraz na poczet odsetek  
za zwłokę w kwocie 352,96 zł, w tym 300,02 zł odsetki od EFRR i 52,94 zł 
odsetki od środków z budżetu państwa, 

 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„SIEDLISKA 16” – ETAP I. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Rzeszowie z dnia 20 marca 2020 r., znak BF.534.1.2.2.2019, 

 określenia kwoty przypadającej do zwrotu w wysokości 111.144,-zł  
oraz zobowiązująca Recruiters Exchange Sp. z o.o. do zwrotu ww. kwoty  
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. 

 
 
 
 



Pozostałe tematy: 
1. Informacja na temat udzielania pomocy indywidualnej projektom realizowanym  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
2014 – 2020 – stan na dzień 15 lipca 2020 r. 

2. Informacja dotycząca rocznego rozliczenia rekompensaty należnej Operatorowi  
w związku ze świadczeniem kolejowych przewozów pasażerskich w 2019 roku. 

3. Informacja dotycząca Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Członków 
Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego (II kwartał 2020 r.). 

4. Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie uszkodzenia przepustu i zapadnięcia 
chodnika w mieście Dębica w przebiegu infrastruktury wybudowanej w ramach 
realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo 
podkarpackie”. 

5. Zestawienia wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego sporządzone  
na podstawie sprawozdań jednostkowych Rb-27s (sprawozdanie z wykonania 
planu dochodów) oraz Rb-28s (sprawozdanie z wykonania planu wydatków)  
stan na 30.06.2020 r. z samorządowych jednostek budżetowych Województwa 
Podkarpackiego. 

6. Informacja na temat wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób 
fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). 

7. Informacja dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 
PKA” – stan realizacji. 

8. Omówienie procedury nadania nazwy podkarpackiemu centrum nauki  
oraz omówienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie wyrażenia stanowiska. 

9. Informacja na temat wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki 
samorządu terytorialnego (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych). 
 

Przedmiotem 183. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
31 lipca 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru w trybie nadzwyczajnym 
projektu grantowego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka”, działanie 1.6 „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych 
przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nabór nr RPPK.01.06.00-IZ.00-18-
001/20. 

 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 wyrażenia stanowiska. 
 
Pozostały temat: 
1. Duże projekty infrastrukturalne (LIP) w Programie Interreg NEXT Polska-Białoruś-

Ukraina 2021 – 2027; główne założenia i harmonogram – omówienie.   
 

 



Przedmiotem 184. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
4 sierpnia 2020 r. były następujące tematy: 

 

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  
dla Powiatu Kolbuszowskiego, 

 uchylenia uchwały nr L/824/18 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia 
Gminie - Miasto Rzeszów pomocy finansowej oraz uchwały ją zmieniającej, 

 udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej. 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 udzielenia pełnomocnictwa dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego  
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w celu realizacji przedsięwzięć  
w formule project pipeline w ramach projektu „Wsparcie procesu ewaluacji 
RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021-2027”, 

 zmiany Instrukcji realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc techniczna 
RPO WP na lata 2014-2020, 

 przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie 
pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna 
działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii 
kolejowych w tym wąskotorowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-
006/20, 

 ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie 
pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna 
działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu infrastruktury linii 
kolejowych w tym wąskotorowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-
006/20, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-
0030/18 pn. „Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku 
Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.” realizowanego przez Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 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 plebanii Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja bp w Lubli”, realizowanego przez Parafię 
Rzymskokatolicką p.w. Św. Mikołaja bp w Lubli, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn.: „Budowa łącznika 
drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – 
Południe do drogi krajowej nr 19 – Etap I” nr RPPK.05.01.00-18-0002/16  
realizowanego przez Powiat Rzeszowski w ramach RPO WP na lata 2014-
2020, 

 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/9/20 z dnia 10 lutego  
2020 r., 



 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 140/3157/20  
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania 
Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego 
do roku 2030, 

 zmiany uchwały Nr 148/3294/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie  
w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków 
związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895  
na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk – 
etap I”, 

 złożenia oświadczenia o objęciu udziałów w Spółce Podkarpacki Fundusz 
Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

 zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez 
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach 
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego 
podczas Sandomierz Fashion Street, 

 zmiany uchwały nr 100/2390/19 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zasad 
współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych 
Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl, 

 zatwierdzenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu 
noszenia, 

 przywrócenia terminu na dokonanie określonych czynności w toku 
postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, 

 wyrażenia zgody na wykonanie rozbiórki budynku kotłowni i komina, 

 przyjęcia projektu Programu ochrony środowiska dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2020-2023 z Perspektywą do 2027 r.,  
wraz z Prognozą oddziaływania programu na środowisko, 

 przyjęcia projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego 2022, 

 wydania opinii do projektu dokumentu „Aktualizacja założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy 
Ustrzyki Dolne do 2030 r.”, 

 uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą  
„IV Bieszczadzkie Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2020” przez Stowarzyszenie 
Wesele Wesel, 

 powołania Komisji Oceniającej Projekty pod względem formalno-
merytorycznym zgłoszonych w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym 
projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 
2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

 zmiany Uchwały nr 182/3806/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
udzielenia grantu i ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu  
w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” 

http://www.greenvelo.pl/


współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne  
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

 wskazania przedstawiciela Województwa Podkarpackiego do składu Rady 

Artystyczno – Programowej przy Filharmonii Podkarpackiej im. Artura 

Malawskiego w Rzeszowie, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 uzgodnienia projektu XV zmiany studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Sokołów Małopolski, 

 uzgodnienia projektu drugiej i trzeciej zmiany Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, 

 uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
nr 253/5/2013 - II „Dworzec” w Rzeszowie, 

 uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego  terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła  
i Hłudno CZĘŚĆ I – WESOŁA, 

 uzgodnienia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Park Przemysłowy Stare Miasto”, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Stalowa Wola Południe.  

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca działalności Centrum Wystawienniczo-Kongresowego 

Województwa Podkarpackiego oraz współpracy Koncesjodawcy – Województwa 
Podkarpackiego z  Koncesjonariuszem - CWK Operator Sp. z o.o. w I półroczu  
2020 r.  

2. Informacja dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 
PKA” – stan realizacji /informacja cykliczna /. 

3. Informacja na temat działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego w 2019 roku, które wpisują się w tematykę 
Konwencji Karpackiej. 

 
Przedmiotem 185. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
4 sierpnia 2020 r. był następujący temat: 

  
1. Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie podziału wynagrodzenia należnego  

w ramach negocjowanej umowy IRU (Indefeasible Right of Use – Nieodwołane 
Prawo Użytkowania) wraz z projektem Uchwały Zarządu zmieniającej Uchwałę  
Nr 95/2268/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia założeń umowy 
IRU. 
 



Przedmiotem 186. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
7 sierpnia 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Rzeszowie, 

 powołania dyrektora Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, 

 uzgodnienia powołania dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, 

 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 
Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 
Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń w jednostkach podległych  

oraz wysokości planowanych do wypłaty nagród. 
2. Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie podziału wynagrodzenia należnego  

w ramach negocjowanej umowy IRU (Indefeasible Right of Use – Nieodwołane 
Prawo Użytkowania).  

 

Przedmiotem 187. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
11 sierpnia 2020 r. były następujące tematy:  

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 rozpatrzenia protestu, 

 rozpatrzenia protestu, 

 rozpatrzenia protestu, 

 rozpatrzenia protestu, 

 rozpatrzenia protestu, 

 rozpatrzenia protestu, 

 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, 

 rozwiązania umowy nr RPPK.03.03.02-18-0005/18-00 z dnia 30 maja 2019 r.  
o dofinansowanie projektu „Redukcja emisji poprzez wymianę 
dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy 
Miejskiej Mielec” realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach 
działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020, 

 rozwiązania umowy nr RPPK.03.03.02-18-0011/18-00 z dnia 22 maja 2019 r.  
o dofinansowanie projektu pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe  
w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” realizowanego  
przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach osi 
priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, 



poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 zmiany uchwały nr 173/3596/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałanie 3.3.1 
Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP 2014-2020 
zmienionej uchwałą nr 173/3597/20 z dnia 30 czerwca 2020 r., 

 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 
Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 6 Projekty z zakresu 
wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych w ramach 
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna 
RPO WP 2014-2020 nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20,   

 przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania  
w zakresie projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu 
Województwa Podkarpackiego Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r.,  
w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje 
bezpośrednie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 150/3321/20  
w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania Regionalnej  
Strategii Innowacji na lata 2021-2030, 

 wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. „Przebudowa 
gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 Komorów – Sandomierz na odcinku 
Jadachy – Sandomierz MOP 6,0”, 

 zmiany Uchwały Nr 95/2268/19 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia 
założeń umowy IRU, 

 wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia wierzytelności z umowy zawartej  
z Województwem Podkarpackim a Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.  
Sp. K. Lisi Ogon na Santander Bank Polska S.A., 

 przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy i Miasta Ropczyce, 

 zmiany Uchwały Nr 126/2935/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku, 

 zmiany Uchwały Nr 124/2905/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
odnów dróg wojewódzkich w 2020 roku, 

 wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu organizacyjnego Teatru  
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, 

 przyjęcia Regulaminu akcji promocyjnej UNESCO.ART – Podkarpackie 2020  
on-line, 

 powołania Komisji eksperckiej do wyłonienia uczestników plenerów malarskich  
i oceny prac powstałych podczas akcji promocyjnej UNESCO.ART – 
Podkarpackie 2020 on-line, 

 udzielenia pełnomocnictwa, 

 zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu 
pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych -



szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021 realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020, 

 przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Jasionce i Zaczerniu 
gmina Trzebownisko oraz Rudnej Małej gmina Głogów Małopolski,  
będących własnością Województwa Podkarpackiego, 

 umorzenia przysługujących Województwu Podkarpackiemu należności 
cywilnoprawnych od dłużników, 

 zmiany Uchwały Nr 150/3337/20 z dnia 5 maja 2020 r. o podziale środków 
budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów  
z produkcji rolniczej w roku 2020 (z późn. zm.), 

 uchylenia Uchwały Nr 124/2892/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji 
podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  
w Krośnie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia, 

 zmiany Uchwały Nr 126/2940/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej  
dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie  
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa wejść ewakuacyjnych oraz 
drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż. przy budynku Oddziału 
Paliatywnego przy ul. Grodzkiej”, 

 powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie zadań 
do realizacji w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.,  

 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2020, 

 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 uzgodnienia projektu „zmiany nr 5 – etap I Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Leżajsk”, 

 uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguchwała w miejscowości 
Kielanówka, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała – 
etap II, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Boguchwała Koreja III – etap I, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla odcinka trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej WN110 kV relacji 
Tomaszów Południe – GPZ Lubaczów. 

 
 
 



Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca wydania zgody na wystąpienie do Ministerstwa Finansów  

z wnioskiem o czasową nadkontraktację w III osi priorytetowej RPO WP  
oraz wykorzystania dostępnych środków z poddziałania 3.3.2 do poddziałania 
3.3.1. 

2. Wniosek nr 2 o zajęcie stanowiska w sprawie podziału wynagrodzenia należnego  
w ramach negocjowanej umowy IRU (Indefeasible Right of Use – Nieodwołane 
Prawo Użytkowania). 

3. Wniosek dotyczący samofinansowania budowy chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 856 Antoniów – Radomyśl nad Sanem – Dąbrowa Rzeczycka  
w m. Radomyśl nad Sanem w km 7+000,00 – 7+073,90 przez Gminę Radomyśl 
nad Sanem. 

4. Informacja dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 
PKA” – stan realizacji. 

5. Zestawienie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów do zmian  
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 rok. 

6. Tabelaryczne zestawienie wniosków o dokonanie zmian limitów wydatków  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego  
na lata 2020 – 2045.  

7. Informacja na temat Tarczy Antykryzysowej na Podkarpaciu w dniach 1-31 lipca  
2020 r. Przeciwdziałanie COVID-19 - wsparcie udzielane przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Rzeszowie oraz powiatowe urzędy pracy. 

 
Przedmiotem 188. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
13 sierpnia 2020 r. był następujący temat:  

  
1. Informacja w sprawie przyjęcia listy propozycji projektów możliwych do zgłoszenia 

do Krajowego Planu Odbudowy. 
 

 

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. 
 


