
KZ-I.0021.15.2020.FK                         Rzeszów, 2020 – 12 – 
INFORMACJA 

z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w okresie od 17 listopada 2020 r. do 3 grudnia 2020 r. 

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

− Nr 222 w dniu 17 listopada 2020 r. 

− Nr 223 w dniu 20 listopada 2020 r. 

− Nr 224 w dniu 23 listopada 2020 r. 

− Nr 225 w dniu 24 listopada 2020 r. 

− Nr 226 w dniu 26 listopada 2020 r. 

− Nr 227 w dniu 30 listopada 2020 r. 

− Nr 228 w dniu 1 grudnia 2020 r. 

− Nr 229 w dniu 2 grudnia 2020 r. 

− Nr 230 w dniu 3 grudnia 2020 r. 
 
Przedmiotem 222. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
17 listopada 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− 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), 

− zmiany Uchwały Nr 73/1896/19 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 
Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – Numer 
RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 z późn. zm., 

− zmiany Uchwały Nr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 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.00-18-007/19 regionalna pomoc 
inwestycyjna), 

− 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.00-18-017/20, 



− 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.00-18-017/20, 

− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
instalacji służących do poprawy parametrów jakościowych paliw gazowych  
wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi” w ramach zadania 
„Zagospodarowanie odwiertów gazowych Przemyśl 299 K i 308 K - KGZ Hurko”, 

− zmiany uchwały Zarządu Województwa nr 133/3069/20 z dnia 18.03.2020 r.  
w sprawie zatwierdzenia dokumentacji przeznaczonej 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 r. i uchwały nr 215/4325/20 z dnia  
27 października 2020 r. w sprawie 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, 

− przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok 2021 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, 

− ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Centrum 
Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ, 

− wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi 
konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa 
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  
w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont i doposażenie 
pomieszczeń oraz parkingu Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  
w Rzeszowie”, 

− powołania dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

− powołania dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, 

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

− zmiany Uchwały Nr 110/2604/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia Polityki Ochrony 
Danych Osobowych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie, 

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

− zawarcia aneksu nr 5 do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 
2018 roku, 

− powołania Komisji Stypendialnej w ramach programu stypendialnego  
pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 
2020/2021, 



− zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium  
w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo 
zawodowe – rok szkolny 2020/2021, 

− wyznaczenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie  
do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego, 

− rozwiązania umowy o dofinansowanie zawartej z Gminą Raniżów  
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020, 

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

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

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− wskazania członków Zarządu Województwa Podkarpackiego do dokonania 
czynności prawnych związanych z wypłatą II transzy pożyczki długoterminowej. 

 
Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 

− rozpatrzenia skargi na działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021, 

− wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni najmu pomieszczeń biurowych 
znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie  
dla Przedsiębiorstwa Geodezyjnego SmartMap. 
 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu zmiany Nr 9-13 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagórz, 

− uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pilzno, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pilzno dla części miejscowości Gołęczyna „Barycza”, 

− wskazania nowego terminu na rozpoznanie wniosku z dnia 5 sierpnia 2020 r. 
złożonego przez Pana Marka Kobę oraz wniosku z dnia 18 sierpnia 2020 r. 
złożonego przez Pana Wojciecha Szałygę o ponowne rozpatrzenie sprawy 
zakończonej decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego nr  
WP-IV.433.51.13.2019.AP z dnia 14 lipca 2020 r., w sprawie określenia 
zobowiązania Beneficjenta – Control Szałyga Wojciech spółka jawna z siedzibą  
w Orłach do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich oraz orzeczenia o solidarnej 
odpowiedzialności wspólników spółki Control Szałyga Wojciech spółka jawna  
z siedzibą w Orłach Wojciecha Szałygi oraz Marka Koby i zwrotu solidarnie kwoty 
1 172 870,36 zł do dnia 19 lutego 2021 r. 

 
 



Pozostałe tematy: 
1. Informacja o stopniu realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 

2020. 
2. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
3. Sprawozdanie z działalności Biura „Oddział Programu Współpracy 

Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014 – 2020 w Rzeszowie”. 
4. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 
5. Informacja w sprawie efektywnego wdrożenia i późniejszego funkcjonowania 

wdrożonej platformy regionalnej PSIP wytworzonej w ramach projektu PSIP  
w okresie trwałości i w dalszej perspektywie. 

6. Informacja na temat przeniesień w planach wydatków jednostek budżetowych 
Województwa Podkarpackiego. 

7. Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń, wysokości planowanych do wypłaty 
nagród, premii dla pracowników instytucji kultury. 

8. Informacja cykliczna na temat sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim  
Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w ramach ww. punktu zostało 
omówione pismo Pana Marka Wiatra – p.o. Dyrektora Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z dnia 09.11.2020 r. 
skierowane do Zarządu Województwa oraz pismo Pana Sylwestra Czopka 
Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego w sprawie współpracy Kolegium Nauk 
Medycznych z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina  
w Rzeszowie. 

9. Posiedzenie Komisji Głównej – 20 listopada br. (piątek) godzina 14:00.  
10. Dodatkowe posiedzenie Zarządu Województwa Podkarpackiego na 7 dni  

przed Sesją Sejmiku Woj. Podkarpackiego 23 listopada br. (poniedziałek)  
godz. 8:00. 

11. Pismo do Przewodniczącego Sejmiku w sprawie terminów Sesji w grudniu 
bieżącego roku i w styczniu 2021 roku.  
 

Przedmiotem 223. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
20 listopada 2020 r. były następujące tematy: 

 
Informacja o propozycjach zmian do ramowej umowy o udostępnianie jednostek 
organizacyjnych podmiotów leczniczych, zawartej pomiędzy Uniwersytetem 
Rzeszowskim a wojewódzkimi podmiotami leczniczymi. 

 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wykazu jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Podkarpackiego,  
dla których Zarząd Województwa Podkarpackiego dokona wyboru instytucji 
finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.  
  

Przedmiotem 224. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
23 listopada 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium  
w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo 
ogólne – rok szkolny 2020/2021, 

file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/3Faustyna%20Kowal/2020/222%20-%2017%20listopada/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/Informacja%20bieżąca%20PKA.docx
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/3Faustyna%20Kowal/2020/222%20-%2017%20listopada/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/Informacja%20bieżąca%20PKA.docx
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/3Faustyna%20Kowal/2020/222%20-%2017%20listopada/Materiały/Dep.%20Budżetu%20i%20Finansów/Informacja_przeniesień_planowanych_wydatków_za_październik.docx
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/3Faustyna%20Kowal/2020/222%20-%2017%20listopada/Materiały/Dep.%20Budżetu%20i%20Finansów/Informacja_przeniesień_planowanych_wydatków_za_październik.docx


− przyjęcia protokołu z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni 
przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji  
tych upraw w 2021 roku w województwie podkarpackim. 

 

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, 

− udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej, 

− 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 ze zmianami, 

− określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi 
włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2021 roku w województwie 
podkarpackim, 

− zmiany uchwały 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. 

 

Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie: 

− przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2021 rok. 
 

Pozostały temat: 
1. Informacja na temat sytuacji w województwie podkarpackim w związku 

z zakażeniami koronawirusem SARS-COV-2 na terenie kraju. 
 
Przedmiotem 225. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
24 listopada 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 
konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na 2021 rok,  

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.02-18-0010/18  
pn. „Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła (kotły na ekogroszek)”, 
realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Projekt parasolowy, 
mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski” nr RPPK.03.01.00-18-
0063/17 realizowanego przez Gminę Sokołów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa farmy 
fotowoltaicznej w miejscowości Siedliska” nr RPPK.03.01.00-18-0362/17 
realizowanego przez B&G Raisen Przemysław Grzebyk w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 



− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Instalacja systemów 
energii odnawialnej w budynkach gminy Jaśliska” nr RPPK.03.01.00-18-0446/17 
realizowanego przez Gminę Jaśliska w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu RPPK.04.03.01-18-0022/17 pn. 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę 
kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków”, realizowanego  
przez Gminę Krzeszów w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 
poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0018/17  
pn. „Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowiskowego Anna  
wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrowiska 
Rymanów Zdrój”, realizowanego przez Uzdrowisko Rymanów S.A. 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, 

− wyboru projektu 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, 

− zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu do dofinansowania  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  
V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty  
z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014 – 2020 nabór  
nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-016/20, 

− 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 dnia 24 marca 2020 r. z późn. zm., 

− zmiany Uchwały Nr 136/3124/20 z dnia 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 z późn. zm., 

− 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 
„Infrastruktura B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – nabór nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-014/20 
(edycja V), 



− ustanowienia programu wieloletniego na lata 2021 – 2025 pod nazwą „Poprawa 
efektywności funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie 
scentralizowanej platformy zakupowej”, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  
w Krośnie na przekazanie w formie darowizny nawilżaczy, 

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

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

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji  
w zakresie budowli przeciwpowodziowych, 

− 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, 

− wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO sp. z o.o.,  

− wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie 
wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO Sp. z o.o., 

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

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

− wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formach pozaszkolnych  
w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Rzeszowie w roku szkolnym 2020/2021, 

− zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia 
dotacji na realizację zadań mających na celu podnoszenie poziomu sportowego 
zawodników Województwa Podkarpackiego w 2020 roku,  

− zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia 
dotacji na realizację zadań mających na celu podnoszenie poziomu sportowego 
zawodników Województwa Podkarpackiego w 2020 roku,  

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Jasionce gmina 
Trzebownisko, oznaczonej jako działka ewidencyjna numerem 1867/332, 

− przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności tradycyjnej  
jako dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego, 

− zmiany Uchwały Nr 165/3522/20 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 Pomocy Społecznej 
na lata 2016 – 2023, 



− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Jarosławiu, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności 
Zawodowej "Centrum Natura" w Budach Głogowskich, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Maliniu, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Nowej Sarzynie, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności 
Zawodowej Nr 1 w Krośnie, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności 
Zawodowej Nr 2 w Krośnie, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Rymanowie Zdroju, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek 
Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności 
Zawodowej "Aktywni Mimo Wszystko" w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Starych Oleszycach, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Woli Dalszej, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Woli Rafałowskiej, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.,  

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.,  

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.,  

− upoważnienia do zaciągania zobowiązań, 

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

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu Zmiany Nr 1/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dubiecko, 

− uzgodnienia projektu Zmiany Nr 2/2018 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dubiecko, 

− uzgodnienia projektu zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
działek ew. nr 3/5, 3/9 i 21 w obrębie geodezyjnym Arłamów oraz działki  
ew. nr 48/1 w obrębie geodezyjnym Kwaszenina w gminie Ustrzyki Dolne, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla działki ew. nr 2369/3 w obrębie geodezyjnym Ustrzyki Dolne, 

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



− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu wsi Giedlarowa, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 1/2019 terenów położonych w miejscowości Wola Cicha (ob. Głogów 
Małopolski) i Rudna Mała, 

− uzgodnienia projektu IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie miasta Pilzno pomiędzy ulicami: Paderewskiego, 
Kraszewskiego, Legionów, Węgierską, Kaszubskiego wraz z terenem Klasztoru  
oo. Karmelitów i Lwowską. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zobowiązująca AUTOCONCIERGE Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością  
do zwrotu kwoty 229 305 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej  
jak dla zaległości podatkowych, 

− wygaszenia trwałego zarządu na działce 4592/1 położonej w Kolbuszowa Górna, 
powstałej w wyniku podziału działki 4592, dla której trwały zarząd ustanowiono 
decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15.09.2015 roku, znak  
RG-II.2501.16.442.2015.UZ, 

− wygaszenia trwałego zarządu na działce 3582/1 położonej w obrębie Lubaczów, 
powstałej w wyniku podziału działki 3582, dla której trwały zarząd ustanowiono 
decyzją Wojewody Podkarpackiego z 2011-04-20 znak N.III.7571.35.2011, 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak GT.I-7014/16/6/04  
z dnia 08.06.2004 roku, zmienionej decyzją znak GT.I-7014/16/6/04 z dnia 
19.10.2004 roku. 

 
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  
na lata 2014 – 2020 w październiku 2020 r.  

2. Informacja o Projekcie Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata  
2021 – 2027 – zakres interwencji przedstawiony przez Ministerstwo Funduszy  
i Polityki Regionalnej po spotkaniach roboczych z regionami”. 

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

4. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej dotyczącej inwestycji pn. „Budowa 
nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary  
wraz z budową wiaduktu kolejowego w/c linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – 
Medyka oraz budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli  
i urządzeń budowlanych w m. Łańcut” w ramach projektu pn. Poprawa 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III. 

5. Informacja dotycząca inicjatywy podpisania wspólnej deklaracji marszałków 
województwa podkarpackiego, województwa małopolskiego i województwa 
śląskiego w sprawie poparcia na rzecz powstania Strategii Karpackiej.  

6. Informacja na temat zagrożeń niewykonania budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2020 r. w zakresie nw. departamentu i jednostki podległej: 
Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, w tym: Podkarpacki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

7. Pismo w sprawie restrukturyzacji Banku Spółdzielczego w Sanoku.  



8. Pismo w sprawie objęcia regionu NUTS 2 – Mazowieckiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2021 – 2027.  

 
Przedmiotem 226. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
26 listopada 2020 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego Gminie Grębów.  

 
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., 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

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

− ustanowienia Zasad dodatkowego naboru wniosków o powierzenie grantu  
w ramach projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej II Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 Rozwój 
usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  
 

Pozostałe tematy: 
1.  Informacja nt. Krajowego Planu Odbudowy. 

2. Pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie poniesienia kosztów 
finansowych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.   
 

Przedmiotem 227. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
30 listopada 2020 r. były następujące tematy: 

  
Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 

− poparcia Rządu RP w sprawie przyjęcia budżetu UE na lata 2021-2027. 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

− powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego 
Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

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

Przedmiotem 228. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
1 grudnia 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 



− przyjęcia projektu zmiany 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, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/17  
pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 875 Mielec - Leżajsk” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura 
komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Zwiększenie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK Sp. z o.o.)” 
nr RPPK.03.04.00-18-0002/18 realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.02.00-18-0001/18-00 

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

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

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

− złożenia oświadczenia o objęciu udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów – 
Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II 
w Krośnie na zakup aparatu USG wraz z oprzyrządowaniem, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II 
w Krośnie na przyjęcie darowizny, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II 
w Krośnie na przyjęcie darowizny aparatu RTG przyłóżkowego jezdnego, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II 
w Krośnie na przyjęcie darowizny, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w  Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup 3 szt. aparatów  
do mechanicznej kompresji klatki piersiowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w  Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup 2 szt. respiratorów  
dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”, 

− zmiany Uchwały Nr 115/2745/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 21 styczna 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej  



dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  
w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja i doposażenie Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby 
funkcjonowania centrum urazowego dla dzieci”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie  
pn. „Rozbudowa Pracowni Ultrasonograficznej w Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 

− zmian we współpracy przy realizacji programu pn. Wsparcie szkół i placówek 
w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, 

− przyznania Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Otwarta 
Przestrzeń Kultury” dla laureata Pierwszej Nagrody Konkursu „Obraz, Grafika, 
Rysunek, Rzeźba Roku 2019/2020”, 

− rozstrzygnięcia konkursu i przyznania Nagrody „Konkursowej” Marszałka 
Województwa Podkarpackiego w konkursie prac dyplomowych dotyczących 
historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego pn. „Dziedzictwo  
i Rozwój Podkarpacia”, 

− 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 122/2841/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
11 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości  
ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych  
z realizacją zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984  
od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu  
wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”, 

− zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie Regulaminu 
programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa 
Podkarpackiego na rok akademicki 2020/2021, 

− zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium Marszałka 
Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2020/2021, 

− przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, 

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

− zmiany Uchwały Nr 212/4306/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 20 października 2020 r., 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− udzielenia pełnomocnictwa,  

− wydania opinii do projektu dokumentu „Aktualizacja założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pawłosiów 
na lata 2020-2035”, 



− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Praca Zawodowa 
Sukcesem Osób z Niepełnosprawnością”, 

− wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego  
dla „PODKARPACKIEGO LIDERA EKONOMII SPOŁECZNEJ” wyłonionego 
w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja sektora 
ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− 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. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− wskazania nowego terminu na rozpoznanie odwołania Pana Przemysława 
Omieczyńskiego prowadzącego działalność pod firmą TERRA Szkolenia 
i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Skromna 5, 20-704 Lublin od decyzji 
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, znak 
BF.534.1.5.2020.RPI, z dnia 8 października 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  
2 stycznia 2021 r., 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenów usługowo - produkcyjnych w rejonie ulic Wrzosowej, Sienkiewicza – 
osiedle Mokrzyszów w Tarnobrzegu, 

− uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego w rejonie ulic: Wolności, Skłodowskiej, Curie i Kruczej w Zagórzu, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w gminie Zagórz o nazwie „TARNAWA DOLNA-II”, 

− uzgodnienia projektu zmiany Nr 1 i zmiany Nr 2 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „ZAHUTYŃ-III”. 
 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− ustanowienia trwałego zarząd na czas nieoznaczony w celu realizacji zadań 
statutowych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak  
RG-II.2501.16.55.2014.UZ z dnia 18.03.2014 roku. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie podjęcia decyzji w zakresie zmiany RPO WP 2014-2020 

poprzez czasowe podwyższenie poziomu dofinansowania UE do 100%  
na poszczególnych osiach Programu.  

2. Informacja dla Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do realokacji środków w ramach RPO WP 2014-2020. 

3. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy.  
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4. 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. 

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

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

7. Pismo Wójta Gminy Tuszów Narodowy dotyczące likwidacji głównego przejazdu 
kolejowo – drogowego na terenie Gminy Tuszów Narodowy. 

8. Informacja o sytuacji ekonomiczno – finansowej „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. 
oraz podejmowanych przez Zarząd działaniach restrukturyzacyjnych. 

9. Informacja dotycząca obsługi bankowej budżetu Województwa Podkarpackiego. 
 

Przedmiotem 229. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
2 grudnia 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2021 
rok, 

− przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2021 – 2045. 

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

oraz wysokości planowanych do wypłaty nagród, premii dla pracowników  
tych jednostek. 

2. Informacja na temat zagrożeń niewykonania budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2020 r. w zakresie nw. departamentów i jednostek 
podległych: 

1) Departament  Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, 
2) Departament Gospodarki Regionalnej, w tym: Wojewódzki Urząd Pracy  

w Rzeszowie, 
3) Departament Ochrony Środowiska w zakresie Zespołu Parków 

Krajobrazowych w Krośnie. 
 
Przedmiotem 230. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
3 grudnia 2020 r. był następujący temat: 

  
Omówienie aktualnej sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1  
im. F. Chopina w Rzeszowie.  
 

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. 
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