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INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w okresie od 4 stycznia 2021 r. do 26 stycznia 2021 r. 

 
 
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego 
obradował na posiedzeniach: 
 Nr 243 w dniu 4 stycznia 2021 r. 
 Nr 244 w dniu 5 stycznia 2021 r. 
 Nr 245 w dniu 12 stycznia 2021 r. 
 Nr 246 w dniu 20 stycznia 2021 r. 
 Nr 247 w dniu 25 stycznia 2021 r. 
 Nr 248 w dniu 26 stycznia 2021 r. 
 
Przedmiotem 243. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
4 stycznia 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 przyjęcia stanowiska w sprawie opinii i wniosków Komisji Sejmikowych i Radnych 

dotyczących projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 
 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Budżetowej Województwa 

Podkarpackiego na 2021 r., 
 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045. 

 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie:  
 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ropczycko-Sędziszowskiemu z budżetu 

Województwa Podkarpackiego w roku 2021. 
 

Przedmiotem 244. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
5 stycznia 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 rozpatrzenia protestu (firma SZEL-TECH Grzegorz Szeliga),  
 rozpatrzenia protestu (Firma Handlowo - Usługowa „ATUT” Marek i Alicja Janeczek 

spółka jawna),  
 wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego  

pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinków gazociągów DN600 
i DN700 Granica Państwa – Węzeł Maćkowice” Część nr 1: Odcinek  
w m. Żurawica, 

 wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego  
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinków gazociągów DN600 
i DN700 Granica Państwa – Węzeł Maćkowice” Część nr 2: Odcinek  
w m. Przemyśl, 



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

 udzielenia pełnomocnictwa, 
 wyrażenia zgody na skierowanie listu poparcia dla Międzynarodowego 

Stowarzyszenia „Euromontana”, ubiegającego się o udział w realizacji projektu  
w ramach zaproszenia do składania wniosków 2020CE16BAT099 „Wsparcie 
środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE”, finansowanych  
przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO), 

 wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital  
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

 
Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 
 Stanowiska wyrażającego podziw i wdzięczność dla pracowników służb 

medycznych pracujących nieustannie w stanie zagrożenia zdrowia i życia w dobie 
pandemii. 

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 podpisania Deklaracji Lubelskiej w sprawie powołania Sieci Gospodarczej 

Regionów Trójmorza, 
 zwiększenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego. 

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

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski, 
 uzgodnienia projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów położonych we wsi Biedaczów i Gwizdów, 
 uzgodnienia projektu zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu wsi Brzóza Królewska – etap I – część B, 
 uzgodnienia projektu zmiany Nr 2/2019 Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego obszaru „Za Parkiem” w Jarosławiu. 
 
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 listopadzie 2020 r. 

2. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
3. Informacja dotycząca naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej 

Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku. 
4. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 
 

 Przedmiotem 245. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
12 stycznia 2021 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 rozpatrzenia protestu (Spółdzielnia Bio – Polska w Dukli), 
 rozpatrzenia protestu (OMEGA MEDICAL RESEARCH CENTER SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), 



 zmiany Uchwały Nr 173/3600/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 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, 

 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), 

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

 przyjęcia Planu Działań nr 1/2021 w sektorze zdrowia na rok 2021  
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 
na przekazanie w formie darowizny 13 sztuk respiratorów, 

 ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

 zatwierdzenia projektu aneksu umowy IRU, 
 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej 
Woli”), 

 wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia części nieruchomości  
przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. 

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 

2021 - 2045. 
 
Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 
 rozpatrzenia skargi na działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, 
 rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 858 relacji 

Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn, 



 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego na 2021 rok. 

 
Wydanie postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Nr 2/2020 przy węźle autostradowym. 
 

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 grudniu 2020 r.  

2. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na proponowane przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego (Menadżera Funduszu Funduszy) rozwiązania w związku z ryzykiem 
wystąpienia ujemnych stóp procentowych. 

3. Informacja w sprawie realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich  
w ramach RPO WP 2014-2020. 

4. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
5. Informacja dotycząca realizacji projektu „Podkarpacki System e-Administracji 

Publicznej 2 (PSeAP-2)”. 
6. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 
7. Wniosek o akceptację – dot. realizacji inwestycji pn.: „Budowa/przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku  
od DK 4 do miasta Kańczuga – Etap I” w ramach RPO WP 2014-2020.  

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

 

Przedmiotem 246. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
20 stycznia 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 podpisania listu intencyjnego, 
 zmiany Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  

3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia 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 Uchwały Nr 144/3225/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Strategii Inwestycyjnej dla Instrumentów Finansowych w ramach 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, nabór numer RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 oraz zmiany uchwały  
nr 217/4362/20 z dnia 4 listopada 2020 roku, 

 zmiany uchwały nr 333/7164/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania  



z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój 
OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014 – 2020, zmienionej uchwałą  
nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia  
19 września 2017 r., uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., uchwałą  
nr 452/9442/18 z dnia 10 lipca 2018 r., uchwałą nr 485/10258/18 z dnia  
23 października 2018 r., uchwałą nr 3/44/18 z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą 
nr 62/1518/19 z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 63/1575/19 z dnia 23 lipca  
2019 r., uchwałą nr 69/1810/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 75/1958/19 
z dnia 17 września 2019 r. oraz uchwałą nr 199/4051/20 z dnia 15 września  
2020 r., 

 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V 
Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty  
z zakresu infrastruktury linii kolejowych w tym wąskotorowych RPO WP na lata 
2014 – 2020, nabór nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-006/20, 

 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój 
potencjału endogenicznego regionu, Typ 1: Roboty budowlane i/lub wyposażenie 
dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w gminach 
uzdrowiskowych RPO WP 2014 – 2020, nabór nr RPPK.06.01.00-IZ.00-18-002/20, 

 wyboru projektu z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI Spójność 
przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego 
regionu, Typ 1: Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury 
uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych RPO WP 
2014 – 2020, nabór nr RPPK.06.01.00-IZ.00-18-002/20 oraz zmiany Uchwały  
Nr 246/4852/21 z dnia 20 stycznia 2021 r., 

 wydłużenia terminu realizacji projektu RPPK.04.03.01-18-0021/17 pn. „Rozbudowa 
oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Lesko”, realizowanego przez Leskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 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, 

 zabezpieczenia środków finansowych, 
 powołania dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego 

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, 
 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(pn. ”Budowa publicznej drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+863,73  
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Budy Głogowskie”), 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. ”Rozbudowa drogi gminnej nr 103500R wraz z infrastrukturą techniczną  
w m. Rzemień w km 0+843,00 do km 1+003,25 oraz likwidacja i budowa 
skrzyżowania dróg gminnych publicznej nr 103500R oraz wewnętrznej 1KDW”), 

 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”, 

 skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, 



 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata  
na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, 

 sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2020, 
 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasiczyn, 
 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 316/1/2020 przy ul. Skrajnej w Rzeszowie. 
 

Pozostałe tematy: 
1. Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027- projekt do konsultacji. 
2. Omówienie wspólnego stanowiska Zarządu Województwa w związku  

ze spotkaniem dotyczącym szpitala uniwersyteckiego. 
3. Informacja dotycząca obsługi bankowej budżetu Województwa Podkarpackiego. 
4. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie docelowego kształtu oferty 

połączeń kolejowych na linii 25 w relacji Dębica – Mielec – Dębica. 
5. Informacja na temat ustaleń na spotkaniu w dniu 18 stycznia br. w Zagórzu  

w sprawie: „Wznowienia kursowania pociągów pasażerskich na bieszczadzkich 
liniach kolejowych nr 108 i 107 w relacji Sanok – Łupków.”  

6. Informacja na temat realizacji w 2020 r. programu „Wsparcie szkół i placówek  
w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19”. 

7. Informacja w sprawie zwiększenia zakresu rzeczowego i kosztów kwalifikowalnych 
dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy 
Zagórz (dokumentacja projektowa + przedprojektowa)”. 

8. Informacja dotycząca dostępności środków i wyrażenia zgody na wystąpienie  
do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z wnioskiem o czasową 
nadkontraktację w III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

9. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
10. Informacja o zwrotach środków dokonanych na rachunek Ministra Finansów, 

dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, odnoszących się do projektów Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz projektów Perspektywy 
Finansowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.  

11. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności, dotyczących POWER Perspektywy 
Finansowej 2014 – 2020, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) 
oraz płatnościach dokonanych przez BGK w grudniu 2020 r.  

12. Informacja na temat planowanej przez WUP realizacji projektu pilotażowego: Model 
superwizji w poradnictwie zawodowym. 

13. 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 31 grudnia 2020 r. 

14. Informacja dotycząca wykonanego „Audytu potencjału produktów turystyki 
rowerowej województwa podkarpackiego”. 

15. Informacja dotycząca realizacji projektu „Podkarpacki System e-Administracji 
Publicznej 2 (PSeAP-2)”. 

Przedmiotem 247. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
25 stycznia 2021 r. był następujący temat: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 podpisania listu intencyjnego, 
 wyrażenia zgody na zakup usługi cateringowo – gastronomicznej. 

 
Przedmiotem 248. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
26 stycznia 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego, 
 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0054/17 

pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”, 
realizowanego przez Gminę Kolbuszowa, w ramach osi priorytetowej III „Czysta 
energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020, 

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

 anulowania 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, 

 wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN300 Komorów – Sandomierz na odcinku Jadachy – 
Sandomierz: Tarnobrzeg wzdłuż Al. Warszawskiej 6,0 MPa”, 

 akceptacji i przyjęcia do stosowania przepisów pomocy publicznej dla projektów 
sieci ciepłowniczych w ramach RPO WP 2014 – 2020, 

 wyrażenia zgody na używanie herbu Województwa Podkarpackiego  
przez podmioty posiadające zgodę na objęcie przedsięwzięcia Patronatem 
Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego lub zgody na udział  
w Komitecie Honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego, 

 współorganizacji III edycji „Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Chorwacji”  
dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego, 

 wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Gminą Błażowa, 
 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 

w Tarnobrzegu na przyjęcie darowizny, 



 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 
w Tarnobrzegu na wydzierżawienie ambulansów, 

 wyrażenia zgody dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu na przyjęcie darowizny, 

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

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

 ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa podkarpackiego na 2021 rok, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów – Lutcza od km 2+565,00 
do km 2+850,00 polegająca na budowie mostu na potoku „Dopływ spod Podlasu” 
wraz z rozbudową dojazdów, oraz rozbiórką i budową/przebudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Godowa”), 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 102560R ul. Rzeszowskiej Bocznej II w Nisku 
wraz z budową oświetlenia drogowego”), 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Budowa drogi gminnej ul. W Ogrodzie łączącej ul. Sikorskiego i ul. Leśną  
wraz z oświetleniem i odwodnieniem”), 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną  
nr 103708R ulicą Padykuły, budową odwodnienia, kanału technologicznego, 
instalacji oświetleniowej oraz przebudową sieci wodociągowej i gazowej”), 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 104061R „Osada – Obarówka” w Hucie 
Komorowskiej”), 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Budowa parkingu na potrzeby podmiejskiej kolei aglomeracyjnej  
wraz z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej na działkach 2702; 2703; 
2701; 2700; 2704; 2699/1; 2697; 2698 w m. Głogów Małopolski”), 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Budowa parkingu na potrzeby podmiejskiej kolei aglomeracyjnej  
wraz z budową/przebudową infrastruktury na działkach 1617; 1385/2; 1384  
w m. Budy Głogowskie”), 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Rozbudowa ul. Tarnopolskiej w Rzeszowie”), 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Budowa odcinka drogi gminnej o dł. ok. 320 m i mini ronda, na połączeniu  
z ulicami Orlą i Sokoła, wraz z budową odwodnienia, kanału technologicznego, 
instalacji oświetleniowej z przyłączem, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, 
przebudową przepustu, sieci ciepłowniczej, elektrycznej i gazowej oraz rozbudowa 
odcinka ulicy Orlej, z budową kanału technologicznego i przebudową rowu 
Złotnicko-Berdechowskiego, na odc. o dł. ok. 110 m”), 

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



 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

 skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, 

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

 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  
w 2021 roku, 

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

 wyrażenia zgody na zaangażowanie środków Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie na realizację zadania publicznego – powierzenia prowadzenia 
regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych na terenie województwa 
podkarpackiego, 

 wyrażenia zgody na finansowanie w części ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z budżetu Unii 
Europejskiej i Budżetu Państwa związanych z realizacją projektu „Kompetencje 
plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 
 planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2021 r., 
 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 
 upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań. 
 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 określenia planu sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek 

pedagogicznych oraz szkół i placówek. 

Wydanie postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 uzgodnienia projektu XII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn.  

Pozostałe tematy: 
1. Informacja przedstawiająca kwartalne zestawienie nieprawidłowości 

niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej w ramach RPO WP 2014 – 
2020 za III kwartał 2020 r. 

2. Informacja w sprawie możliwości zmiany zakresu rzeczowego dla projektu  
pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności  
i konkurencyjności województwa podkarpackiego”. 

3. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
4. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za rok 2020 ustalonego dla Departamentu 

Kontroli. 
5. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 
6. Wniosek nr 2 o decyzję kierunkową w sprawie 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. 

7. Omówienie inwestycji drogowych na drogach wojewódzkich kierowanych  
do Programu dla Polski Wschodniej 2020+ w odniesieniu do wymogów 
programowych. 

8. Informacja na temat przeniesień w planie wydatków, dokonanych przez jednostki 
budżetowe Województwa Podkarpackiego w grudniu 2020 roku.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


