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INFORMACJA 

z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w okresie od 13 października 2020 r. do 10 listopada 2020 r. 

 

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

− Nr 209 w dniu 13 października 2020 r. 

− Nr 210 w dniu 15 października 2020 r. 

− Nr 211 w dniu 19 października 2020 r. 

− Nr 212 w dniu 20 października 2020 r. 

− Nr 213 w dniu 21 października 2020 r. 

− Nr 214 w dniu 22 października 2020 r. 

− Nr 215 w dniu 27 października 2020 r. 

− Nr 216 w dniu 2 listopada 2020 r. 

− Nr 217 w dniu 4 listopada 2020 r. 

− Nr 218 w dniu 4 listopada 2020 r. 

− Nr 219 w dniu 5 listopada 2020 r. 

− Nr 220 w dniu 6 listopada 2020 r. 

− Nr 221 w dniu 10 listopada 2020 r. 
 
Przedmiotem 209. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
13 października 2020 r. były następujące tematy:  

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia zaktualizowanego Planu ewaluacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0004/20 pn. „Budowa 
pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej”, realizowanego  
przez Gminę Nowa Sarzyna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0013/17  
pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa 
do węzła Rzeszów Północ – Etap I”, realizowanego przez Powiat Rzeszowski  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020, 

− decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20 
pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” w ramach osi 
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.06.02.01-18-0001/20  
pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa 
podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”  
w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 



− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi i Z-cy Dyrektora Departamentu 
Gospodarki Regionalnej, 

− uchwalenia aktualizacji Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na lata 2017 – 2022, 

− zmiany Uchwały Nr 146/3269/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej  
dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem 
na zadanie pn. „Zakup ambulansu z wyposażeniem specjalistycznym  
dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”, 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Wymiana lampy RTG  
w Tomografie Komputerowym w Klinicznym Zakładzie Radiologii i Diagnostyki 
Obrazowej KSW Nr 1”, 

− ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Podkarpackiego 
Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− zmiany uchwały w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się  
w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie, 

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

− przyznania nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży 
uzdolnionej „Nie zagubić talentu”, 

− wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie 
nauczania w formie zdalnej w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, 

− 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, 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dydnia, 

− 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, 

− wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, 
będącego samorządową wojewódzką osobą prawną, 

− przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy 
Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, 

− powołania Zespołu ds. przygotowania postępowania dotyczącego wyłonienia 
instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie 
Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, 

− wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 
przedsięwzięcia pn. V Ogólnopolska Konferencja Prawno-Medyczna pt. „Prawo  
i Medycyna wobec chorób zakaźnych”, 



− wyboru przedstawiciela Województwa Podkarpackiego do składu Rady Muzealnej 
przy Muzeum Historycznym w Sanoku, 

− przesunięcia terminu rozpoczęcia komisyjnej kontroli zgodności zapisów 
dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie, 

− przyjęcia darowizny od firmy Greinplast Sp. z o.o.,  

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

− wydania opinii do projektu dokumentu „Aktualizacja założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta 
Rzeszowa”, 

− zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 147/3280/20 z dnia  
22 kwietnia 2020 r. oraz Nr 182/3800/20 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie 
udzielenia upoważnienia, 

− przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości 
jako elementu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa 
Podkarpackiego, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.  
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 
dyrektora Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ, 

− przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu 
Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, 

− przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie, 

− zmiany Uchwały Nr XXVI/430/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla Gminy Komańcza, 

− zmiany Uchwały Nr XXVI/431/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
31 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla Miasta i Gminy Zagórz, 

− nadania śp. Panu Stanisławowi Padykule Odznaki Honorowej „Zasłużony  
dla Województwa Podkarpackiego”, 

− wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia przez Pedagogiczną 
Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie części lokalu o łącznej powierzchni  
77,18 m², położonego w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 79/3, 

− wyrażenia zgody Arboretum i Zakładowi Fizjografii w Bolestraszycach  
na przedłużenie umowy dzierżawy, 

− podziału województwa podkarpackiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia  
ich do kategorii, 

− zmiany Uchwały Nr XXII/357/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
27 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 
Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku. 

 
 



Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Przeworsk”, 

− uzgodnienia projektu XIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla odcinka trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji  
GPZ Tomaszów Południe – GPZ Lubaczów, 

− uzgodnienia projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu produkcyjno - składowo - usługowego w Sokołowie 
Małopolskim – część 1. 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości położonej w Polańczyku,  
gm. Solina na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie. 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 
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 we wrześniu 2020 r. 

3. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
4. Informacja o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego. 
5. Informacja na temat reorganizacji systemu państwowego ratownictwa 

medycznego na terenie województwa podkarpackiego. 
6. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 
7. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2020 r. Marszałkowi 

Województwa Podkarpackiego przez członków Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, Skarbnika Województwa Podkarpackiego, Sekretarza 
Województwa Podkarpackiego, kierowników wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, wojewódzkich osób 
prawnych Województwa Podkarpackiego oraz osób wydających decyzje 
administracyjne w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

8. Informacja na temat wniosków dyrektorów jednostek organizacyjnych  
w zakresie wynagrodzeń. 

 Przedmiotem 210. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
15 października 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, 



− zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia II transzy pożyczki długoterminowej 
z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu 
budżetu Województwa Podkarpackiego, 

− wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 100 000 udziałów 
w  Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością.  
 

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− 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.  

 
Pozostałe tematy: 

1. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo 
Małopolskie dla Województwa Podkarpackiego na usuwanie skutków obfitych 
opadów deszczu i powodzi.  

2. Informacja dotycząca sytuacji związanej z COVID - 19 w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. 

3. Informacja na temat zasadności dochodzenia roszczenia od Miasta Leżajska  
z tytułu rozliczenia projektu PSeAP. 

 
Przedmiotem 211. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
19 października 2020 r. były następujące tematy: 

Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.  
 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja na temat Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 
2. Aktualne zestawienie obecności pracowników Urzędu Marszałkowskiego  

w związku z wprowadzeniem systemu pracy zdalnej. 
3. Omówienie porządku Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu  

26 października br.  
 
Przedmiotem 212. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
20 października 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany Uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego, 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta BISS drukarnia 
opakowań Barbara Skowrońska, Magdalena Skowrońska, Krzysztof Skowroński 
spółka cywilna oraz 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 
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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), 

− zmiany Uchwały Nr 195/3987/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielenia 
wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia 
Biznesu” wraz z załącznikami, 

− przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego 
w  Rzeszowie SPZOZ z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie 
efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego 
w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł 
Energii”, 

− przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego 
w Rzeszowie SPZOZ z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku 
Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń, 
klatki schodowej oraz placu budynku WSPR w Rzeszowie przy al. Wyzwolenia 4”, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  
na nieodpłatne przekazanie zbędnych ruchomych aktywów trwałych, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  
na nieodpłatne przekazanie zbędnych ruchomych aktywów trwałych, 

− przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

− rozwiązania za porozumieniem stron umowy o przyznanie stypendium  
w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa 
Podkarpackiego, 

− wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO 
Wysokich Lotów”, 

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

− przyjęcia regulaminów Konkursów, 

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

− złożenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie wniosku o zmianę harmonogramu finansowo-rzeczowego  
w związku z realizacją zadania: Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym 
stanowiącym załącznik WPGO oraz prognozy oddziaływania projektu planu  
na środowisko, 

− wydania opinii do projektu dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przecław na lata 2021 – 2036”, 

− wyrażenia zgody na użyczenie części powierzchni na budynku „E” i budynku 
„Głównym”, 

− przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej  



pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku 
w województwie podkarpackim, 

− wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w 2020 roku szkoleń dla osób realizujących 
zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

− przyznania dodatkowych środków z powstałych oszczędności - grantów  
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., 

− zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego  
na 2020 r. 
 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zwrotu przez Motorico Sp. z o.o. 
środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich przyznanych na podstawie umowy o dofinansowanie 
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0383/17-00 pn. „Wdrożenie systemu B2C/B2B 
motorico.pl” z dnia 22 grudnia 2017 r. (z późn. zm.), zawartej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nr 1/2020 obszaru złoża „Stobierna 1”, 

− zaliczenia wpłaty w kwocie 800,00 zł dokonanej przez Beneficjenta – Aleksandra 
Szkaradka na poczet należności głównej z tytułu zwrotu środków przeznaczonych 
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 
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, 

− wydania opinii dotyczącej udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 
w jednostce kogeneracji. 

 
Pozostałe tematy: 

1. Informacja w sprawie możliwości zwiększenia dofinansowania projektu 
pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 875 Mielec-Leżajsk”. 

2. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
3. Informacja dotycząca wdrożenia zaleceń po kontroli Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości trwałości nr K/DPI/49/2019 projektu nr POPW.03.02.00-18-
001/12 pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa 
Podkarpackiego” w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej  
i targowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. 

4. Informacja o koncepcji utworzenia wspólnej platformy zakupowej. 
5. Informacja na temat sytuacji w szpitalach wojewódzkich.  
6. Informacja w sprawie udzielenia pomocy przez Województwo Podkarpackie  

w pozyskaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa na zadanie  
pn. „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku 



od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”, realizowane 
przez Powiat Rzeszowski. 

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

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

9. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie zaakceptowania cennika 
biletów jednorazowych, okresowych i kwartalnych zawartych w Taryfie 
Podkarpackiej do stosowania w 2021 r. w ramach umowy o świadczenie 
kolejowych przewozów pasażerskich zawartej na lata 2021 – 2025.  

10. Wniosek o podjęcie decyzji w zakresie formy wykonywania obsługi prawnej, 
której przedmiotem jest postępowanie przed sądem II instancji – sprawa  
z powództwa Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przeciwko Województwu Podkarpackiemu sygn. akt: I C 1686/16. 

11. Rozpoczęcie prac Zarządu Województwa nad projektem budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2021 r. – przedstawienie harmonogramu 
spotkań Zarządu oraz omówienie zbiorczego zestawienia kwot dochodów  
i wydatków do projektu budżetu w podziale na departamenty Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.  

Przedmiotem 213. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
21 października 2020 r. był następujący temat: 

Prace nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.  
- omówienie zadań i kwot zaplanowanych przez nw. departamenty Urzędu: 

− Departament Organizacyjno – Prawny, 

− Departament Rozwoju Regionalnego (łącznie z jednostkami nadzorowanymi), 

− Departament Gospodarki Regionalnej (łącznie z jednostkami nadzorowanymi), 

− Departament Wspierania Przedsiębiorczości, 

− Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 

− Departament Społeczeństwa Informacyjnego, 

− Kancelarię Sejmiku, 

− Kancelarię Zarządu. 

Przedmiotem 214. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
22 października 2020 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki 
Społecznej. 
 

Dalsze prace nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.  
- omówienie zadań i kwot zaplanowanych przez następujące departamenty 
Urzędu: 

− Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem (łącznie z jednostkami 
nadzorowanymi), 

− Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

− Departament Ochrony Środowiska (łącznie z jednostkami nadzorowanymi), 

− Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (łącznie z jednostkami 
nadzorowanymi), 



− Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, 

− Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych. 
 
Przedmiotem 215. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
27 października 2020 r. były następujące tematy:  

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− rozpatrzenia protestu, 

− rozpatrzenia protestu, 

− decyzji o realizacji projektu własnego nr  RPPK.05.01.00-18-0001/20  
pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894  
na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap I” w ramach osi priorytetowych I – VI 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0034/17, 
„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – 
Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów 
Małopolski” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020, 

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

− wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej 
PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów 
stawianych przez rynek pracy” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę 
Techniczno - Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0009/17 pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skołoszów, Gmina Radymno – II etap  
z rozbudową oczyszczalni w Świętem”  realizowanego przez Przedsiębiorstwo 
Komunalne Gminy Radymno Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 

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

− zmiany uchwały Zarządu Województwa nr 133/3069/20 z dnia 18.03.2020 r. 
zatwierdzającej dokumentację przeznaczoną dla jednostek samorządu 
terytorialnego w związku z realizacją projektu 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, 

− wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa podkarpackiego, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu  



i oprogramowania dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Przemyślu celem dostosowania posiadanych rozwiązań do zapewnienia 
sprawnej łączności pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego  
i dyspozytorniami, 

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

− zaakceptowania cennika biletów jednorazowych, miesięcznych i kwartalnych 
zawartych w Taryfie Podkarpackiej do stosowania w 2021 r. w ramach umowy  
o świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich zawartej na lata 2021-2025, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna”, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa”, 

− 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”, 

− 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, 

− przekazania oświetlenia wybudowanego w ramach zadania pn. „Budowa 
obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” na rzecz Gminy 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,  

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− wyrażenia zgody na odwołanie Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Rzeszowie, 

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

− udzielenia pełnomocnictwa, pełniącej obowiązki dyrektora Podkarpackiego 
Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medyczno-
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, 

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

− wyrażenia zgody na wprowadzenie nauczania w formie zdalnej w Medyczno-
Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, 



− wyrażenia pełniącemu obowiązki dyrektora Medyczno - Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle zgody na wykonywanie 
czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego 
zarządu, 

− zmiany uchwały w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących  
się w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie, 

− zmiany uchwały nr 206/4189/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 29 września 2020 r., 

− zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Parków Krajobrazowych  
w Przemyślu, 

− przyznania dodatkowych środków z powstałych oszczędności - grantów  
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, 

− uchylenia Uchwały Nr 208/4240/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
z dnia 6 października 2020 roku w sprawie wystąpienia do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty 
zobowiązania, 

− wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem  
o wydanie opinii o możliwości spłaty zobowiązania, 

− 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., 

− 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 dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Krasne  
na realizację zadania inwestycyjnego w 2020 r. w ramach projektu  
pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”, 

− zmiany uchwały nr XXII/395/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Ropczycko – Sędziszowskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa łącznika 
autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 94  
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 
budowlanymi – etap I”, 

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



Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Rzeszowie nr BF.534.3.1.2020.RPI z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzostek, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Bukowa, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Rudna Wielka „Przy zbiorniku”, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
o nazwie „Park Zdrojowy Nr 1/2020”, terenu położonego w Gminie Solina. 
 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
2. Informacja o przebiegu prac nad projektem Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia na lata 2021 – 2027. 
3. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 
4. Informacja wraz z wnioskiem o podjęcie decyzji kierunkowej w zakresie: 

a) wpływu kosztów powstałych z tytułu przeciwdziałania COVID-19  
na wielkość rekompensaty dla Operatora kolejowych przewozów 
użyteczności publicznej na terenie Województwa Podkarpackiego  
w odniesieniu się do Rocznego Planu Finansowego na 2020 r., 

b) wykorzystania Funduszu Kolejowego w odniesieniu do przyjętego planu  
na 2020 r., 

c) propozycji zmian w zakresie przeniesienia zadań z Umowy PSC,  
której termin ważności mija 31 grudnia br. do nowej Umowy PSC  
z terminem rozpoczęcia ważności od 01 stycznia 2021 r.   

5. Informacja w sprawie pozyskania prawa własności do znaków towarowych, 
stanowiących element systemu identyfikacji wizualnej i marki Wschodniego 
Szlaku Rowerowego Green Velo.  

6. Wniosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie oszczędności, wykazanych  
w piśmie EN-I 3040.23.2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. do Pani Skarbnik 
Województwa Podkarpackiego, na planowane w roku 2020 zadania 
oświatowe realizowane przez Wojewódzkie Jednostki Oświatowe.  

7. Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń w jednostkach podległych  
oraz wysokości planowanych do wypłaty nagród – do akceptacji przez Zarząd 
Województwa.  

Przedmiotem 216. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
2 listopada 2020 r. były następujące tematy:  

Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych. 
 
 
 
 



Pozostały temat: 
1. Informacja w sprawie ewentualnych oszczędności w kwotach dopłat do biletów 

ulgowych dla przewoźników oraz operatorów, z którymi Województwo 
Podkarpackie zawarło umowy o w/w dopłaty do końca 2020 roku. 

Przedmiotem 217. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
4 listopada 2020 r. były następujące tematy:   

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− 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 7: Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/ 
rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji 
Medycznej (PSIM) RPO WP 2014 – 2020 nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-
004/20, 

− wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe 
Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług  
Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych  
w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP  
na lata 2014 – 2020 oraz zmiany uchwały nr 217/4362/20 z dnia 4 listopada  
2020 r. nabór numer RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła  
na terenie ROF” nr RPPK.03.03.03-18-0001/18 realizowanego  
przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020, 

− aneksu do Umowy nr OR-IV.273.2.54.2019 z dnia 8 listopada 2019 roku, 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 
zimowym 2020/2021, 

− 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, 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Mielec, 

− przekazania oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej  
Nr 992 na rzecz Gminy-Miasta Jasła, 

− przyjęcia Regulaminu postępowania, opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów 
oceny ofert oraz ich wagi, wzorów porozumień wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych z zakładowymi organizacjami związkowymi/ 
reprezentacją pracowniczą dotyczących wyłonienia i wyboru instytucji finansowej, 
z którą jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Podkarpackiego zawrą 
umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, 

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

− organizacji konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2020”, 



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

− 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.), 

− wydania opinii do projektu dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przeworsk na lata 2020 – 2023  
z perspektywą do 2035 r.”, 

− projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego 2022, 

− przyznania dodatkowych środków z powstałych oszczędności - grantów 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., 

− 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., 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.  
 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyrażenia zgody na przedłużenie przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie umowy najmu powierzchni 219,05 m2 w budynku 
przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rokietnica, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu eksploatacji powierzchniowej położonego w miejscowości Kupno, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Sośnica 2”, 

− odroczenia terminu rozprawy administracyjnej wyznaczonej na dzień 9 listopada 
2020 r. godz. 9.00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów 
do czasu ustąpienia przeszkód uniemożliwiających przeprowadzenie tej rozprawy 
administracyjnej. 

 
Pozostałe tematy: 

1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie ze zwrotów z operacji 
wynagrodzenia związanego z realizacją projektu.   

2. Informacja w sprawie podjęcia decyzji dotyczącej podpisania aneksu nr 4  
do umowy o finansowanie projektu pn. „Wdrażanie instrumentów finansowych  
w Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Instrumenty Finansowe”  
nr RPPK.01.04.02-18-0001/16-00 zawartej w dniu 30.11.2016r.  



3. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
4. Informacja o realizacji projektu pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” (OUR WAY), 
realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPE 2014 – 2020  
za rok 2019 i rok 2020. 

5. Informacja o projekcie pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”. 
6. Informacja dotycząca sytuacji Podkarpackiej Izby Gospodarczej w Krośnie  

oraz podjętych działań w celu realizacji „Strategii Wyjścia”, w związku  
z restrukturyzacją Banku PBS w Sanoku. 

7. Informacja cykliczna na temat sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 

8. Informacja dotycząca zasadności wniesienia środka odwoławczego od wyroku 
Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 15.09.2020r., w sprawie z powództwa 
Małgorzaty Czyż przeciwko Zespołowi Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju  
o zapłatę. 

9. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 
Aglomeracyjnej – PKA”. 

10. Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń oraz wysokości planowanych  
do wypłaty nagród dla pracowników Instytucji: Teatru im. Wandy Siemaszkowej  
w Rzeszowie, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Filharmonii Podkarpackiej 
oraz Arboretum w Bolestraszycach – do akceptacji przez Zarząd Województwa. 

11. Wniosek o wyrażenie zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu 
Województwa Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia  
z pozyskanych pomocy finansowych od JST - Miasta Jasła związanych  
z realizacją zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992  
w miejscowości Jasło” do kwoty 1 826 862 zł. 

  
Przedmiotem 218. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
4 listopada 2020 r. były następujące tematy: 

Prace nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.  
- omówienie zadań i kwot zaplanowanych przez nw. departamenty Urzędu: 

− Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego (łącznie z jednostkami 
nadzorowanymi), 

− Departament Edukacji, Nauki i Sportu (łącznie z jednostkami nadzorowanymi), 

− Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej, 

− Biuro Informacji o Funduszach Europejskich, 

− Biuro „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-
UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie”, 

− Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych. 
 
Pozostały temat: 

1. Omówienie wniosków do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego  
na 2021 r. złożonych przez Radnych Województwa Podkarpackiego:  
Panią Dorotę Łukaszyk i Pana Andrzeja Szlęzaka. 

 

 



Przedmiotem 219. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
5 listopada 2020 r. był następujący temat: 

Ciąg dalszy prac nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego  
na 2021 r. – omówienie i podsumowanie dotychczasowych uwag. 

  
Przedmiotem 220. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
6 listopada 2020 r. był następujący temat: 

Ciąg dalszy prac nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego  
na 2021 r. – omówienie i podsumowanie dotychczasowych uwag. 

  
Przedmiotem 221. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
10 listopada 2020 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− 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 281/5585/17 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie decyzji  
o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− przyznania dotacji dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utworzenie stanowiska 
do intensywnej terapii dziecka w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2  
im. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie” związane ze zwalczaniem zakażenia, 
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków 
choroby zakaźnej  wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania 
dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie celem 
dostosowania posiadanych rozwiązań do zapewnienia sprawnej łączności 
pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego i dyspozytorniami”, 

− częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala 
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu za 2019 rok, 

− ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych  
na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala 
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu za 2019 rok, 

− częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala 
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2019 rok, 

− ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych  
na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala 
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2019 rok, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 
na zakup respiratorów, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  
na przyjęcie darowizny sprzętu medycznego, 

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

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

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

− udzielenia pełnomocnictwa dla Burmistrza Miasta Łańcuta, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2021 rok, 

− wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa, 

− przesunięcia terminu rozpoczęcia komisyjnej kontroli zgodności zapisów 
dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

− powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata  
na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich  
w Rzeszowie, 

− zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok 2020, 

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

− powołania Komisji konkursowej, 

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

− przyznania dodatkowych środków z powstałych oszczędności - grantów  
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., 

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela  
ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym  
w Rzeszowie, 

− wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu 
Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie.  

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa, 



− uzgodnienia projektu VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków, 

− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Żyraków dla obszarów: „Skarpa”, „Przy drodze” i „Przy 
Wisłoce” w miejscowości Żyraków, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu pod zabudowę przemysłowo – usługową, budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej, 

− uzgodnienia projektu zmiany nr 318/3/2020 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr 190/2/2010 w rejonie „Miłocin – Park”  
w Rzeszowie – część A, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Nienadowa Dolna I”. 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
2. Informacja o stanie zaawansowania prac nad audytem krajobrazowym.  
3. Informacja cykliczna na temat sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim  

Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 
4. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 
5. Informacja dotycząca Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Członków 

Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu 
Marszałkowskiego i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  - III kwartał 2020 r. 

6. Sprawozdania z wykonania planów finansowych wojewódzkich instytucji 
kultury za III kwartał 2020 r. 

7. Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa 
podkarpackiego w ramach PROW 2014-2020. 

8. Ustalenia w zakresie projektu budżetu Województwa Podkarpackiego  

na 2021 r. po odbytych posiedzeniach Zarządu Województwa. 

 

 

 

 
 
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. 


