XIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 września
2011 roku, (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji,
2. Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Krośnieńskiemu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej między
Województwem Podkarpackim a Regionem Autonomicznym Kuangsi- Czuang
(Chińska Republika Ludowa).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Podkarpackiego Biura Planowania
Przestrzennego w Rzeszowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/146/11 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu
terytorialnego na realizację programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” w 2011 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji
projektu systemowego pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój
kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w
województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie bezprzetargowej
sprzedaży działek położonych w miejscowościach Jasionka i Tajęcina, gm.
Trzebownisko, na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2012
pomocy finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa
Podkarpackiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej między
Województwem Podkarpackim a Regionem Katalonia (Królestwo Hiszpanii).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/81/11 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie określonych zadań Samorządu
Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii
Uzależnień w Rzeszowie.
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16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
18. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I
półrocze 2011 r.
19. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Podkarpackiego.
20. Informacja na temat sytuacji w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób na
terenie województwa podkarpackiego.
21. Informacja o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz łagodzenia
negatywnych skutków bezrobocia w celu zapobiegania patologiom społecznym.
22. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego oraz raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla
Województwa Podkarpackiego.
23. Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu
Województwa Podkarpackiego (w okresie od 16 sierpnia 2011 r. do 9 września
2011 r. ) i wykonania uchwał Sejmiku.
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. Wnioski i oświadczenia radnych.
26. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Teresa Kubas - Hul
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Projekt
UCHWAŁA NR / /11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Na podstawie art. 400p ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/800/10 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zmienionej
uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr V/54/11 z dnia 31 stycznia 2011 r.
i Nr X/158/11 z dnia 27 czerwca 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16.1. Zarząd składa się z 4 osób: Prezesa Zarządu oraz Zastępców Prezesa
Zarządu.
16.2 Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego na wniosek Rady Nadzorczej, w przypadku nie podjęcia przez
Zarząd Województwa uchwały o powołaniu Zarządu w składzie wnioskowanym
przez Radę Nadzorczą, Rada jest zobowiązana na najbliższym posiedzeniu podjąć
uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem do Zarządu Województwa, w sprawie
powołania członków Zarządu wskazując inne osoby w miejsce tych, które nie
otrzymały akceptacji Zarządu Województwa.”
2) § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 19.1. Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, w obecności co najmniej 3 członków Zarządu.”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) podejmowanie uchwał
w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa należy do
kompetencji sejmiku województwa.
Zgodnie z art. 400p ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) organizację wewnętrzną
wojewódzkich funduszy, szczegółowy tryb działania ich organów oraz sposób udzielania
pełnomocnictw określają statuty wojewódzkich funduszy nadawane, w drodze uchwały,
przez sejmiki województw.
Mając powyższe na uwadze Sejmik Województwa Podkarpackiego jest właściwy
do dokonania zmian w Statucie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
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UCHWAŁA Nr
/
/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia …………………

PROJEKT

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu.
Na podstawie art. 8 a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt
5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1
Udziela się Powiatowi Krośnieńskiemu pomocy finansowej w kwocie 100.000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie: „Zagospodarowanie
terenu przy Samodzielnym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie: przebudowa parkingu
i budowa garażu wielostanowiskowego dla karetek” dla Samodzielnego Publicznego
Pogotowia Ratunkowego w Krośnie.
§2
Szczegółowe zasady przekazania pomocy finansowej oraz rozliczenia środków
określi zawarta umowa.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu
Komisja Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego
na posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2011 r. poparła wniosek Zarządu Powiatu
Krośnieńskiego dotyczący przyznania z budżetu województwa na rok 2011 dotacji
celowej na dofinansowanie inwestycji „Zagospodarowanie terenu przy Samodzielnym
Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie: przebudowa parkingu i budowa garażu
wielostanowiskowego dla karetek”, w wysokości 100.000,00 zł. Do zrealizowania
zadania brakuje 100.000,00 zł z budżetu Województwa Podkarpackiego, które
powinno partycypować w kosztach zadania jako potencjalny użytkownik ze strony
pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
oraz nauczycieli Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Krośnie.
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PROJEKT
UCHWAŁA NR ……..
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ........................................

w sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem
Podkarpackim a Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang (Chińska
Republika Ludowa).

Na podstawie art. 18 pkt 14 w związku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.);

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zamiar podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem
Podkarpackim a Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang po uzyskaniu zgody
ministra właściwego do spraw zagranicznych.
§2
Uchwałę wraz z projektem Listu Intencyjnego między Województwem Podkarpackim
a Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang, stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały przekazuje się do ministra właściwego do spraw zagranicznych
w celu uzyskania ustawowej zgody.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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PROJEKT
Uzasadnienie
do uchwaly w sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej między
Województwem Podkarpackim a Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang
(Chińska Republika Ludowa).
Kontakty między Województwem Podkarpackim a Regionem Autonomicznym
Kuangsi-Czuang (Chińska Republika Ludowa) zostały zapoczątkowane podczas roboczej
wizyty
17

delegacji

czerwca

z

2011

prowincji
r.

Kunagsi

w

Województwie

Marszałek Województwa

Podkarpackim

Podkarpackie

w

dniu

oraz Wicemarszałek

Województwa podjęli gości z Chin w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Podczas
spotkania Marszałek przedstawił gościom Podkarpacie jako region pomostowy między Unią
Europejską i Wschodem, otwarty na współpracę w różnych dziedzinach, miejsce łączące
inwestycje w nowoczesne, innowacyjne technologie związane z przemysłem lotniczym
z dbałością o ochronę przyrody i zabytków przeszłości. Wyraził także nadzieję na nawiązanie
bliższych kontaktów pomiędzy regionami m.in. w zakresie gospodarki, kultury i edukacji.
Przewodniczący chińskiej delegacji zaprezentował swój region, wyraził nadzieję na
nawiązanie współpracy z województwem podkarpackim oraz zaprosił Marszałka na doroczną
październikową konferencję odbywającą się w stolicy Kuangsi, na której prezentowane są
możliwości współpracy w dziedzinie gospodarki, nauki i kultury.
Kolejne spotkanie miało miejsce 26 sierpnia 2011 r. Marszałek Województwa
Podkarpackiego spotkał się z przedstawicielem Regionu Autonomicznego Kuangsi-Czuang.
Rozmowa stanowiła kontynuację spotkania Marszałka Województwa i Wicemarszałek
z delegacją chińską w dniu 17 czerwca 2011 r., Gość z Chin, w imieniu Przewodniczącego
regionu, zaprosił Marszałka do złożenia wizyty w chińskiej prowincji Kuangsi w listopadzie
bieżącego roku. Jednocześnie ustalono, że oba regiony w najbliższych tygodniach będą
pracować nad treścią Listu Intencyjnego, który mógłby być podpisany podczas jesiennej
wizyty w Chinach.
Opisane powyżej wizyty należy postrzegać jako działania przedstawicieli władz obu
regionów wyrażające wolę podjęcia współpracy międzyregionalnej w przyszłości.
Załączony

do

przedmiotowej

uchwały

projekt

Listu

Intencyjnego

między

Województwem Podkarpackim a Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang podlegać
będzie konsultacjom z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz
partnerem chińskim w celu wypracowania treści, która uzyska akceptację Ministra Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
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Załącznik do Uchwały Nr …………………..
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ………………………………

LIST INTENCYJNY
Województwo Podkarpackie (Rzeczpospolita Polska), reprezentowane przez
Mirosława Karapytę, Marszałka Województwa Podkarpackiego
i
Region Autonomiczny Kuangsi-Czuang (Chińska Republika Ludowa),
reprezentowany przez ………

zwane dalej Stronami, uwzględniając postanowienia:
 Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Rządem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej, sporządzonej w Pekinie dnia
13 kwietnia 1995 r.,
 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Chińskiej
Republiki Ludowej o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie
dnia 8 czerwca 2004 r.,
 Porozumienia między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej
Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy
w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej,
sporządzonego w Pekinie dnia 24 listopada 2006 r.,
 Memorandum o Porozumieniu między Ministrem Zdrowia Rzeczypospolitej
Polskiej a Ministerstwem Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy
w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych, sporządzonego
w Warszawie dnia 25 maja 2007 r.,
wyrażają wolę:
 wspierania współpracy celem rozwijania partnerskich relacji pomiędzy
Województwem Podkarpackim a Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang,
 tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi współpracy w dziedzinie
gospodarki i handlu, infrastruktury, turystyki, rolnictwa, ochrony zdrowia,
kultury, edukacji i badań naukowo-technicznych,
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 pogłębiania współpracy pomiędzy mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi
Województwa Podkarpackiego i Regionu Autonomicznego Kuangsi-Czuang,
 zawarcia porozumienia o współpracy międzyregionalnej w celu realizacji
zamierzeń, określonych w niniejszym dokumencie.

List intencyjny sporządzono w …………… dnia …………………………. w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim, chińskim i angielskim,
przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności
przy interpretacji, tekst angielski będzie rozstrzygający.

W imieniu
Województwa Podkarpackiego

W imieniu
Regionu Autonomicznego KuangsiCzuang

Mirosław Karapyta
Marszałek

……………………………………..
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PROJEKT
UCHWAŁA NR …..…. / …..…. /………
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia …………………… 2011 r.

w sprawie zmiany Statutu Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego
w Rzeszowie
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 12 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240
z późn. zm.) oraz § 68 ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego przyjętego
Uchwałą Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29
września 1999 r. (Dz. Urz. W. Podkarp. Nr 28 poz. 1247 z późn. zm.).

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§1
Zmienia się Statut Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
stanowiący załącznik do uchwały Nr IV/31/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 26 lutego 1999 r. zmienionej uchwały Nr XLIX/919/10 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2010 roku nadając mu brzmienie jak w załączniku
do niniejszej uchwały.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr …………/2011
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia …………………………………….

STATUT
Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, zwane dalej „Biurem”
jest wojewódzką, samorządową jednostką organizacyjną.
§2
Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
§3
1. Siedziba Biura mieści się w Rzeszowie.
2. Biuro posiada dwa oddziały zamiejscowe w Tarnobrzegu i Krośnie.
1.
2.

3.
4.

§4
Działalność Biura finansowana jest z budżetu Województwa Podkarpackiego.
Biuro gospodaruje samodzielnie posiadanym mieniem oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, zgodnie
z obowiązującymi przepisami o finansach publicznych.
Podstawą gospodarki finansowej Biura jest jego plan finansowy, zatwierdzany
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Biuro sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość
budżetową.
II. ZAKRES DZIAŁANIA BIURA

§5
Zakres działania Biura obejmuje wykonywanie zadań samorządu województwa
związanych z kształtowaniem i utrzymywaniem ładu przestrzennego oraz
zachowywaniem wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego:
1) opracowanie
Planu
Zagospodarowania
Przestrzennego
Województwa
Podkarpackiego,
2) opracowywanie raportów, analiz, studiów, prognoz i programów z zakresu
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska –
odpowiednio do potrzeb prac podejmowanych przez Zarząd Województwa,
3) współpracę przy opracowaniu projektu strategii rozwoju województwa
i regionalnego programu operacyjnego w ramach wspólnego systemu
zarządzania
rozwojem
obejmującym
zarówno
rozwój
regionalny
jak i przestrzenny,
4) tworzenie bazy danych Systemu Informacji Geograficznej na potrzeby planowania
przestrzennego,
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5) przygotowywanie wniosków i informacji z Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Podkarpackiego do:
a) Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
b) planów zagospodarowania przestrzennego województw sąsiednich,
c) studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
d) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) opracowywanie opinii do uzgodnień:
a) planów zagospodarowania przestrzennego województw sąsiednich,
b) studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
c) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) projektów decyzji o warunkach zabudowy,
e) projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
7) opracowywanie opinii i stanowisk dotyczących planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz ochrony środowiska na potrzeby Samorządu Województwa,
8) współpracę z gminami przy sporządzaniu aktów planowania miejscowego
dotyczących zadań samorządu województwa,
9) realizację zadań z zakresu obronności, ochrony i obrony cywilnej przy współpracy
z właściwymi organami: wojskowymi, ochrony granic i bezpieczeństwa państwa.
§6
1. Szczegółowy zakres wykonywanych zadań Biura ustala
w rocznych i kwartalnych programach pracy.
2. Roczny program pracy Biura zatwierdza Zarząd Województwa.

dyrektor

Biura

III. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA BIURA
§7
Dyrektor kieruje biurem i reprezentuje je na zewnątrz.
§8
Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa.
§9
Dyrektor kieruje działalnością Biura przy pomocy zastępcy dyrektora, głównego
księgowego i kierowników oddziałów zamiejscowych.
§10
Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników.
§11
Do osób zatrudnionych w Biurze stosuje się przepisy dotyczące pracowników
samorządowych.
§12
Działalność Biura prowadzona jest w dwóch pionach:
1) projektowym - realizującym merytoryczne zadania Biura określone w §5,
2) administracyjnym - obejmującym sprawy administracyjne, gospodarcze,
finansowe i kadrowe,
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§13
1. Szczegółową strukturę organizacyjną Biura oraz zakres działania wchodzących
w jej skład komórek organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny
Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, zatwierdzony
przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
2. Organizację i czas pracy oraz porządek wewnętrzny w Biurze określa Regulamin
pracy Biura.
3. Zasady wynagradzania pracowników Biura określa Regulamin wynagradzania
pracowników Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego.
§14
Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Celem przedkładanego projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Podkarpackieo
Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie jest usunięcie z treści statutu
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIX/919/10 Sejmiku województwa
Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2010 roku zapisów:

§ 6 w brzmieniu
„Biuro może wykonywać:
1) projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gmin oraz projekty ich zmian,
2) projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty ich
zmian,
3) inne opracowania z dziedziny planowania przestrzennego oraz infrastruktury”
§ 16 w brzmieniu
„Zadania wykazane w § 6 mogą być realizowane wyłącznie do 31 grudnia 2010 r.”,
gdyż zadania te zostały uregulowane w § 5 pkt 8).
§ 3 pkt 3 w brzmieniu
„Obszarem działania Biura jest województwo podkarpackie.”,
ograniczającego obszar działania Biura do województwa podkarpackiego. Ze
względu na charakter prowadzonych przez Biuro prac, statutowe zawężenie zakresu
jego działania jedynie do obszaru województwa mogłoby skutkować niemożliwością
wykonywania określonych analiz bądź opracowań o charakterze ponadregionalnym,
w tym opracowania Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko –
słowackiego, do którego Biuro aktualnie się przygotowuje.
Pozostałe zmiany statutu mają charakter porządkowy.
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UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ................................... 2011 roku

Projekt

zmieniająca uchwałę Nr X/146/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu
terytorialnego na realizację programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”
w 2011 roku.
Na podstawie art. 8a i art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2
pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr X/146/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy
finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu
terytorialnego na realizację programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” zmienionej
uchwałą nr XII/191/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia
2011 roku w § 1 w tabeli wprowadza się następujące zmiany:
1) w poz.32 w nazwie zadania wyraz „Remont” zastępuje się wyrazem
„Modernizacja”,
2) w poz. 37 w nazwie zadania wyraz „Przełęku” zastępuje się wyrazem
„Przyłęku”,
3) w poz.41 w nazwie zadania wyraz „Remont” zastępuje się wyrazem
„Modernizacja”
4) w poz. 44 w nazwie zadania wyraz „w Pawłosiowie” zastępuje się wyrazem
„w Cieszacinie Wielkim”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Burmistrz Gminy Oleszyce zwrócił się o zmianę nazwy zadania z ,,Remontu
boiska w miejscowości Zalesie” na „Modernizacje boiska w miejscowości Zalesie”.
Zakres planowanych do wykonania robót: wybudowanie trybun i nowego ogrodzenia
zaporowego kwalifikuje się jako inwestycja.
Również Wójt Gminy Majdan Królewski pismem z dnia 2.09.2011
znak:I.217.08.2011 prosi o zakwalifikowanie kosztów remontu na wydatki
inwestycyjne ze względu na znaczące podniesienie wartości księgowej
modernizowanego boiska.
Biorąc pod uwagę powyższe proponuje się zmienić nazwy zadań
i zakwalifikować ich jako zadania inwestycyjne.
Ponadto wpisano lokalizację remontowanego boiska w Pawłosiowie, a ma
być w miejscowości Cieszacin Wielki w Gminie Pawłosiów.
.
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- projekt UCHWAŁA NR /
/ 11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ……………..2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego
pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry
zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie
podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1), art. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz.712 z późn. zm. 2)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr V/58/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu
systemowego pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój
kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych
w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr
40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały zgłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157,poz. 1241.
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Załącznik do Uchwały nr .../…/11
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia …………… 2011r.

Budżet projektu systemowego
pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry
zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie
podkarpackim” w latach 2011-2014 bez wkładu własnego pieniężnego Samorządu
Województwa Podkarpackiego
uwzględniający wysokość wkładu własnego niepieniężnego
oraz budżet Unii Europejskiej

Rok
2011
2012
2013
2014
Ogółem

Budżet projektu
ogółem
1 590 254,36
4 045 109,97
3 260 402,28
2 104 233,39
11 000 000,00 zł.

Wkład
Unii Europejskiej
1 340 391,56
3 383 545,88
2 728 086,88
1 897 975,68
9 350 000,00

Wkład własny
niepieniężny
249 862,80
661 564,09
532 315,40
206 257,71
1 650 000,00
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Uzasadnienie
Zgodnie z zapisami obowiązującego Planu Działania dla IX Priorytetu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie podkarpackim na
rok 2011 Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie ponownie 25 sierpnia 2011 roku złożyło w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy wniosek o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Edukacja skuteczna,
przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej
szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim” na kwotę
11 000 000,00 zł.
Podjęcie niniejszej Uchwały jest niezbędne celem dostosowania kwot
zaplanowanych na realizację projektu w poszczególnych latach 2011-2014
(wynikających ze złożonego w dn. 25 sierpnia 2011 roku do Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie ww. projektu systemowego)
do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2011-2025.
W związku z powyższym zmianie uległy limity wydatków na przedsięwzięcie
w poszczególnych latach 2011-2014 (w odniesieniu do wkładu Unii Europejskiej)
i kształtują się jak w załączniku do niniejszej Uchwały.
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PROJEKT

Uchwała Nr / / 11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia
2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie bezprzetargowej sprzedaży działek
położonych w miejscowościach Jasionka i Tajęcina, gm. Trzebownisko,
na rzecz PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów.
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.), art.6 pkt 2, art. 37 ust.
3 i art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje;
§1

Wyraża się zgodę na dokonanie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów działek będących własnością Województwa
Podkarpackiego,
położonych w Tajęcinie gm. Trzebownisko, oznaczonych
w operacie ewidencji gruntów nr: 338/6 o pow. 0,0123 ha i 425/22 o pow. 0,0282 ha
oraz działki położonej w Jasionce gm. Trzebownisko, oznaczonej numerem
1867/188 o pow. 0,0142 ha, z przeznaczeniem na lokalizację urządzeń służących do
przesyłania energii elektrycznej, za cenę nie niższą niż ustalona przez rzeczoznawcę
majątkowego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów oraz Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego SA, będąca zarządcą i właścicielem sieci kablowych i stacji
transformatorowych w Podkarpackim Parku Naukowo Technologicznym Strefa S1,
wystąpiły z wnioskiem o umożliwienie sprzedaży wydzielonych działek zajętych pod
w/w urządzenia.
W tym celu zlecono wycenę przedmiotowych działek, których łączna wartość wynosi
46 550 złotych (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt).
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów zainteresowana jest odkupem urządzeń
energetycznych od RARR SA, wobec powyższego konieczna jest równoczesna
sprzedaż działek, na których posadowione są stacje transformatorowe.
Działki te zostały wydzielone o powierzchni niezbędnej do funkcjonowania urządzeń.
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PROJEKT
UCHWAŁA NR ...................................................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia ...............................................................

w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu
w roku 2012 pomocy finansowej
Na podstawie art. 8a i 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2
pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
Udziela się Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2012 pomocy finansowej
z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem przez Powiat Lubaczowski
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wchodzącego w skład Zespołu Placówek
im. Jana Pawła II w Lubaczowie w wysokości różnicy pomiędzy subwencją
oświatową a rzeczywistymi kosztami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, jednak nie więcej niż 400 000,-zł.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Województwo może udzielać innym jednostkom samorządu terytorialnego
pomocy finansowej.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy wchodzi w skład Zespołu Placówek im.
Jana Pawła II w Lubaczowie. Jest on jedyną tego typu placówką w południowowschodniej Polsce. Zapewnia kształcenie na poziomie szkoły podstawowej
i gimnazjum dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie i jednocześnie
upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim realizując także zadania resocjalizacyjne
i rewalidacyjne odnoszące się do młodzieży z dużymi opóźnieniami w realizacji
obowiązku szkolnego i znacznym stopniem demoralizacji.
Mając na uwadze regionalny charakter tego ośrodka Samorząd Województwa
Podkarpackiego zawarł w dniu 21 stycznia 2005 r. z Powiatem Lubaczowskim
porozumienie, zgodnie z którym Zarząd Województwa Podkarpackiego zobowiązał
się przedstawiać w poszczególnych latach, Sejmikowi Województwa projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wydatki związane z prowadzeniem przez
Powiat Lubaczowski Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, jednak nie więcej
niż 400.000,-zł.
Wysokość pomocy finansowej uzależniona jest od różnicy pomiędzy
subwencją oświatową a rzeczywistymi kosztami zapewniającymi prawidłowe
funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, jednak nie więcej niż
400.00,-zł. Przy takiej regulacji przekazanie pomocy finansowej możliwe jest po
ustaleniu różnicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami funkcjonowania Ośrodka
a subwencją oświatową.
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- projekt UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ……… 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm./
oraz Uchwały Nr V/52/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 stycznia
2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego
na 2011 r. w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75862 – Program
Operacyjny Kapitał Ludzki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na
współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
o kwotę 10.777,-zł.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
o kwotę 1.702.432,- zł, z tego:
1) dochodów bieżących o kwotę 1.676.932,-zł,
2) dochodów majątkowych o kwotę 25.500,-zł.
3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji
gruntów rolnych o kwotę 1.500.000,-zł (dochody bieżące), w tym z tytułu:
a) wpływów z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę
938.184,-zł,
b) środków pieniężnych Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z roku 2010
w kwocie 561.816,- zł,
2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75862 – Program Operacyjny
Kapitał Ludzki o kwotę 202.432,-zł, w tym z tytułu:

1
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a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów
własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę
201.157,-zł (w tym: 176.932,-zł – dochody bieżące, 24.225,-zł dochody
majątkowe),
b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 1.275,zł (dochody
majątkowe).
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
o kwotę 497.812,-zł, z tego:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01004 – Biura geodezji
i terenów rolnych o kwotę 90.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

90.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

90.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

2) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego o kwotę 186.875,-zł, w tym:
186.875,- zł

a) wydatki bieżące
w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

186.875,- zł

b) wydatki majątkowe

-

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność
o kwotę 130.937,- zł, w tym:
a) wydatki bieżące

130.937,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe

130.937,-zł
-

4) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 – Pomoc
materialna dla uczniów o kwotę 45.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

42.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe

42.000,-zł
3.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych
2
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5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 45.000,-zł,
z tego:
a) w rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 20.000,-zł,
w tym:
aa) wydatki bieżące

20.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

20.000,-zł

ab) wydatki majątkowe

-

b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 25.000,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

25.000,-zł

w tym wydatki jednostek budżetowych

25.000,-zł,

z tego na:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25.000,-zł

bb) wydatki majątkowe

-

5. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
o kwotę 2.189.467,- zł, z tego:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.590.000,-zł, z tego:
a) w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę 90.000,-zł,
w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

90.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

90.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

b) w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę
1.500.000,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

1.071.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
bb) wydatki majątkowe

1.071.000,-zł
429.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

429.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych
3

-

wróć
2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji o kwotę 22.860,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

22.860,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

22.860,-zł

b) wydatki majątkowe

-

3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne
o kwotę 100.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

100.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

100.000,- zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność
o kwotę 130.937,- zł, w tym:
a) wydatki bieżące

130.937,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe

130.937,-zł
-

5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 – Pomoc
materialna dla uczniów o kwotę 236.655,-zł, w tym:
208.155,- zł

a) wydatki bieżące
w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych
b) wydatki majątkowe

208.155,-zł
28.500,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

28.500,- zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

28.500,-zł

6) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 109.015,-zł,
z tego:
a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę
5.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

5.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
ab) wydatki majątkowe

5.000,-zł
-

b) w rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 20.000,-zł,
w tym:
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ba) wydatki bieżące

20.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
bb) wydatki majątkowe

20.000,-zł
-

c) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 84.015,-zł, w tym:
ca) wydatki bieżące

25.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
cb) wydatki majątkowe

25.000,-zł
59.015,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

59.015,- zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

§2
1. Dotacje określone w:
1) § 1 ust. 4 pkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 130.937,-zł,
2) § 1 ust. 4 pkt 4 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów
publicznych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 42.000,-zł,
3) § 1 ust. 4 pkt 5 lit a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów
publicznych – Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 20.000,-zł,
4) § 1 ust. 5 pkt 1 lit b stanowią dotacje celowe dla gmin na zadania z zakresu
ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych realizowane na
podstawie porozumień w kwocie 1.071.000,-zł,
5) § 1 ust. 5 pkt 2 stanowią wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem
na zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego dla Samodzielnego
Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie w kwocie 22.860,-zł,
6) § 1 ust. 5 pkt 4 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na
współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w kwocie 130.937,-zł,
7) § 1 ust. 5 pkt 6 lit a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów
publicznych – Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 5.000,-zł,
8) § 1 ust. 5 pkt 6 lit b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów
publicznych – Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w kwocie 20.000,-zł,
5
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9) § 1 ust. 5 pkt 6 lit c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów
publicznych – Muzeum – Zamku w Łańcucie w kwocie 25.000,-zł.
2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł
zagranicznych określone w § 1 ust. 5 pkt 5 stanowią wydatki na realizację projektu
pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu
województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 208.155,-zł.
3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:
1) § 1 ust. 4 pkt 1 stanowią wydatki Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów
Rolnych w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa instalacji ppoż
oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji” w kwocie 90.000,-zł,
2) § 1 ust. 4 pkt 4 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów
publicznych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.000,-zł,
3) § 1 ust. 5 pkt 1 lit a stanowią wydatki

Podkarpackiego Biura Geodezji

i Terenów Rolnych w Rzeszowie na zakup sprzętu geodezyjnego w kwocie
90.000,-zł,
4) § 1 ust. 5 pkt 1 lit b stanowią dotacje celowe dla gmin na zadania z zakresu
ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych realizowane na
podstawie porozumień w kwocie 429.000,-zł,
5) § 1 ust. 5 pkt 3 stanowią dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu
Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie
terenu przy Samodzielnym Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie: przebudowa
parkingu i budowa garażu wielostanowiskowego dla karetek"

w kwocie

100.000,-zł,
6) § 1 ust. 5 pkt 6 lit c stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów
publicznych - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na zadanie pn. "Remont
spichlerza z Bidzin jako miejsca wystaw muzealnych w Parku Etnograficznym
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej" w kwocie 59.015,-zł.
4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE
i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 5 pkt 5 stanowią wydatki na realizację
projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu
6

wróć
województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 28.500,-zł.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

7
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UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2011 r.
Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosków złożonych
przez Dyrektorów Departamentów zaakceptowanych przez Członków Zarządu
nadzorujących realizację zadań budżetowych
DOCHODY
Dział

Rozdział

Zmniejszenia Zwiększenia
/kwota w zł/ /kwota w zł/
815 000

010

758

Suma

Ogółem plan
dochodów

zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z tytułu opłat
za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

zwiększenie planu dochodów z tytułu:
- środków pieniężnych ze zlikwidowanego Funduszu Ochrony
685 000 Gruntów Rolnych o kwotę 561.816,-zł,
- wpływu z egzekucji należności z lat ubiegłych o kwotę
123.184,-zł

01042

75862

Źródło

zmiana klasyfikacji i zwiększenie dochodów na realizację
zadań w ramach PO KL, w tym:
- zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na
współfinansowanie projektów,
202 432
- ustalenie planu dochodów na realizację projektu pn.
"Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym
2011/2012" w ramach PO KL

10 777

10 777

1 702 432

1 691 655

WYDATKI
Dział

Rozdział

01004

Zmniejszenia Zwiększenia
/kwota w zł/ /kwota w zł/

90 000

010

75404

757

75704

851

852

przeniesienie w planie wydatków majatkowych
Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w
Rzeszowie poprzez:
90 000 - zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "przebudowa
instalacji ppoż. oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji",
- zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu
geodezyjnego
zwiększenie planu dotacji celowych dla gmin z
1 500 000 przeznaczeniem na remonty i modernizację dróg dojazdowych
do gruntów rolnych

01042

754

Przeznaczenie

22 860

186 875

zwiększenie planu wydatków na wpłatę na Fundusz Wsparcia
Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia
specjalistycznego dla Samodzielnego Pododdziału
Antyterrorystycznego Policji w Rzeszowie
zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zabezpieczenie
spłaty kredytów poręczonych szpitalom

85141

ustalenie planu wydatków na pomoc finansową dla Powiatu
Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.
100 000 "Zagospodarowanie terenu przy Samodzielnym Pogotowiu
Ratunkowym w Krośnie: przebudowa parkingu i budowa
garażu wielostanowiskowego dla karetek"

85295

zmiana przeznaczenia dotacji celowej na współfinansowanie
projektów realizowanych w ramach PO KL, poprzez:
- zmniejszenie planu dotacji dla jednostek spoza sektora
130 937
finansów publicznych,
- zwiększenie planu dotacji dla jednostek sektora finansów
publicznych

130 937
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zmniejszenie planu dotacji celowych na współfinansowanie
projektów realizowanych w ramach PO KL

45 000

854

ustalenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego na
realizację projektu własnego pn. "Program stypendialny dla
236 655 uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa
podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012" w ramach PO
KL

85415

92109

zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wojewódzkie Domu
5 000 Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na współorganizację
wyjazdu na Ukrainę

92110

zmiana przeznaczenia dotacji podmiotowej dla Galerii Sztuki
Współczesnej w Przemyślu poprzez:
20 000 - zmniejszenie dotacji na wkład własny do projektów
współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne,
- zwiększenie dotacji na bieżącą działalność jednostki

20 000

ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej na zadanie pn. "Remont spichlerza z Bidzin
59 015
jako miejsca wystaw muzealnych w Parku Etnograficznym
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej"

921
92118

92195

Suma

Ogółem plan
wydatków

zmiana przeznaczenia wydatków na realizację zadań z
25 000 zakresu kultury:
- zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu
Marszałkowskiego,
- ustalenie planu dotacji podmiotowej na "Remont alejek
ogrodowych w rejonie stawu parkowego Muzeum - Zamku w
Łańcucie"

25 000

497 812

2 189 467

1 691 655

Proponowane zmiany nie powodują zmian deficytu budżetu Województwa
Podkarpackiego na 2011 r.
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UCHWAŁA Nr / / 11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia
2011r.

- projekt -

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa
Podkarpackiego
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust.
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240, z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala co następuje:
§1
W załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Podkarpackiego, dodaje się przedsięwzięcia:
1) o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych pn.
„Odbudowa mostu na ulicy 3 Maja w Ropczycach”,
2) finansowane ze środków własnych Województwa Podkarpackiego pn.:
a) „Remont

instalacji

elektrycznej

w

budynku

biurowym

przy

ul.

Targowej 1 w Rzeszowie”,
b) „Monitoring realizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata
2007-2020 oraz procesów społeczno – gospodarczych zachodzących
w regionie”,
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego pn.
”Poręczenie kredytu długoterminowego wraz z odsetkami zaciągniętego przez
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
w Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni zgodnie z Uchwałą Nr
68/1532/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia 2011 r.”.
§2
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zakup
pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów osób
w województwie podkarpackim”, stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa
w art. 226 ust. 4

pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonego
1
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w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana wynika ze zmiany
źródeł finansowania.
1. Zmienia się w łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie, o którym
mowa w ust. 1, źródła finansowania w następujący sposób:
1) zwiększa się łączne nakłady finansowane z Budżetu Państwa o kwotę
1.493.750,-zł;
2) zmniejsza się łączne nakłady finansowane ze środków innych o kwotę
1.493.750,-zł;
2. W limitach wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1,
w roku 2013 dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa

się

limit

wydatków

finansowanych

z

Budżetu

Państwa

o kwotę 1.493.750,-zł,
2) zmniejsza się limit wydatków finansowanych ze środków innych o kwotę
1.493.750,-zł.
§3
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zakup taboru
kolejowego

do

obsługi

połączeń

międzywojewódzkich”,

stanowiącego

przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach
publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.
Zmiana wynika ze zmiany źródeł finansowania.
2. Zmienia się w łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie, o którym
mowa w ust. 1, źródła finansowania w następujący sposób:
1) zwiększa się łączne nakłady finansowane z Budżetu Państwa o kwotę
5.800.000,-zł;
2) zmniejsza się łączne nakłady finansowane ze środków innych o kwotę
5.800.000,-zł;
3. W limitach wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1,
w roku 2013 dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa

się

limit

wydatków

finansowanych

z

Budżetu

Państwa

o kwotę 5.800.000,-zł,
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2) zmniejsza się limit wydatków finansowanych ze środków innych o kwotę
5.800.000.
§4
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zakup
i

modernizacja

pojazdów

stanowiącego

szynowych”,

przedsięwzięcie,

finansowane ze środków Budżetu Państwa i innych źródeł, określonego
w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana wynika ze zmiany
źródeł finansowania.
2. Zmienia się cel przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1, na ”Zakup
i

modernizacja

pojazdów

szynowych

na

potrzeby

regionalnych

oraz

międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – poprawa dostępności
i jakości podróżowania”.
3. Zmienia się w łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie, o którym
mowa w ust. 1, źródła finansowania w następujący sposób:
1) zwiększa się łączne nakłady finansowane z Budżetu Państwa o kwotę
35.549.700,-zł;
2) zmniejsza się łączne nakłady finansowane ze środków innych o kwotę
35.549.700,-zł.
4. W limitach wydatków majątkowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1,
w latach 2011-2012 i 2014-2015 dokonuje się następujących zmian:
1) w 2011r.:
a) zwiększa

się

limit

wydatków

finansowanych

z

Budżetu

Państwa

o kwotę 7.293.750,-zł,
b) zmniejsza się limit wydatków finansowanych ze środków innych o kwotę
7.293.750,-zł,
2) w 2012r.:
a) zwiększa

się

limit

wydatków

finansowanych

z

Budżetu

Państwa

o kwotę 7.293.750,-zł,
b) zmniejsza się limit wydatków finansowanych ze środków innych o kwotę
7.293.750,-zł,
3) w 2014r.:
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a) zwiększa

się

limit

wydatków

finansowanych

z

Budżetu

Państwa

o kwotę 7.293.750,-zł,
b) zmniejsza się limit wydatków finansowanych ze środków innych o kwotę
7.293.750,-zł,
4) w 2015r.:
a) zwiększa

się

limit

wydatków

finansowanych

z

Budżetu

Państwa

o kwotę 7.281.250,-zł,
b) zmniejsza się limit wydatków finansowanych ze środków innych o kwotę
7.281.250,-zł.
§5
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Projekt pn.
Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji kadry
zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie
podkarpackim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4
Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” stanowiącego przedsięwzięcie,
o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych,
określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego. Zmiana wynika
z konieczności dostosowania do zmian w projekcie po akceptacji przez instytucje
pośredniczącą Wojewódzki Urząd Pracy.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa
w ust. 1, o kwotę 26.017,-zł, w tym:
1) zwiększa się łączne nakłady finansowane z Budżetu Unii Europejskiej
o kwotę 83.761,-zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 177.161,-zł
i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 93.400);
2) zmniejsza się łączne nakłady bieżące finansowane z Budżetu Województwa
Podkarpackiego o kwotę 57.744,-zł.
3. Zmienia się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, w latach
2011-2014w następujący sposób:
1) w 2011r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 877.844,-zł, w tym:

4

wróć

a) zmniejsza się limit wydatków finansowanych z Budżetu Unii Europejskiej
o kwotę 869.595,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 365.685,-zł i wydatki
majątkowe o kwotę 503.910,-zł);
b) zmniejsza się limit wydatków bieżących finansowanych z Budżetu
Województwa Podkarpackiego o kwotę 8.249,-zł,
2) w

2012r.

zwiększa

się

limit

wydatków

o

kwotę

576.885,-zł,

w tym:
a) zwiększa się limit wydatków finansowanych z Budżetu Unii Europejskiej
o kwotę 593.383,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 182.873,-zł i wydatki
majątkowe o kwotę 410.510,-zł);
b) zmniejsza się limit wydatków bieżących finansowanych z Budżetu
Województwa Podkarpackiego o kwotę 16.498,-zł,
3) w 2013r. zmniejsza się limit wydatków o kwotę 146.818,-zł, w tym:
a) zmniejsza się limit wydatków bieżących finansowanych z Budżetu Unii
Europejskiej o kwotę 130.320,-zł;
b) zmniejsza się limit wydatków bieżących finansowanych z Budżetu
Województwa Podkarpackiego o kwotę 16.498,-zł,
4) w

2014r.

zwiększa

się

limit

wydatków

o

kwotę

473.794,-zł,

w tym:
a) zwiększa się limit wydatków bieżących finansowanych z Budżetu Unii
Europejskiej o kwotę 490.293,-zł,
b) zmniejsza się limit wydatków bieżących finansowanych z Budżetu
Województwa Podkarpackiego o kwotę 16.499,-zł.
§6
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wojewódzki
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 20072013”, stanowiącego przedsięwzięcie, finansowane ze środków własnych
Województwa Podkarpackiego, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr
V/53/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia
2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Podkarpackiego. Zmiana dotyczy ustalenia limitu wydatków majątkowych na
realizacje programu.
2. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1,
w 2011r. dokonuje się następujących zmian:
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1) zmniejsza

się

limit

wydatków

bieżących

finansowanych

z

Budżetu

Województwa Podkarpackiego o kwotę 90.000,-zł,
2) zwiększa się limit wydatków majątkowych finansowanych ze środków Budżetu
Województwa o kwotę 90.000,-zł.
3. W

limitach

wydatków

na

przedsięwzięcie,

o

którym

mowa

w ust. 1, w 2011r. dokonuje się następujących zmian:
1) zmniejsza się limit wydatków bieżących finansowanych ze środków Budżetu
Województwa Podkarpackiego o kwotę 90.000,-zł,
2) zwiększa się limit wydatków majątkowych finansowanych ze środków Budżetu
Województwa Podkarpackiego o kwotę 90.000,-zł.
§7
Ustala się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, którego
realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania jednostki i z którego wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego pn.
„Dostawy i usługi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego”
w kwocie 2.811.400,-zł.
§8
1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć finansowanych ze środków własnych
Województwa Podkarpackiego, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr
V/53/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia
2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Podkarpackiego o kwotę 360.000,-zł obciążających budżet roku 2012.
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć finansowanych ze środków Budżetu
Państwa, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego
o kwotę 98.400,-zł obciążających budżet roku 2012.
3. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, których realizacja w roku
6
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budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego,
ogółem o kwotę 2.811.400,-zł, w tym:
1) obciążających budżet roku 2012 zwiększa się o kwotę 2.319.000,-zł;
2) obciążających budżet roku 2013 zwiększa się o kwotę 368.200,-zł,
3) obciążających budżet roku 2013 zwiększa się o kwotę 124.200,-zł.
§9
Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa do przekazania uprawnień
kierownikom

jednostek

organizacyjnych

Województwa

Podkarpackiego

do

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć finansowanych ze
środków własnych Województwa Podkarpackiego, określonych w załączniku Nr 2 do
uchwały Nr V/53/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31
stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Podkarpackiego o kwotę 360.000,-zł obciążającą budżet roku 2012.
§ 10
W związku ze zmianami zawartymi w § 1–9 oraz zmianami w budżecie w okresie
sierpień - wrzesień 2011r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa
Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany
załączników Nr 1a i Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie
uchwalenia

wieloletniej

prognozy

finansowej

Województwa

Podkarpackiego.

Załącznik Nr 1a i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 1a i Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 11
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego
Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków:
− Dyrektorów Departamentów Urzędu o pozyskanie upoważnienia do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w WPF oraz
dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć,
− uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 68/1532/11 z dnia 17 sierpnia
2011r.

w

sprawie

udzielenia

poręczenia

kredytu

długoterminowego

dla

Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Zmiany w WPF dotyczą:
1. Ujęcia w wykazie nowych przedsięwzięć w tym:
1) „Odbudowa mostu na ulicy 3 Maja w Ropczycach”,
2) „Remont instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Targowej
w Rzeszowie 1 w Rzeszowie”,
3) „Monitoring realizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata
2007-2020 oraz procesów społeczno – gospodarczych zachodzących
w regionie”.
4) ”Poręczenie kredytu długoterminowego wraz z odsetkami zaciągniętego przez
Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
w Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni zgodnie z Uchwałą Nr
68/1532/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 sierpnia
2011 r.”.
2. Zmian zakresu realizacji przedsięwzięć pn:
1) „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów
osób w województwie podkarpackim”,
2) „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich”,
3) „Zakup i modernizacja pojazdów szynowych”,
4) „Projekt pn. Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji
kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w
województwie

podkarpackim

realizowanym

w

ramach

Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”,
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5) „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na lata 2007-2013”.
Szczegółowe opisy zmian zakresu realizacji przedsięwzięć zawarte zostały
w projekcie uchwały.
3. Ustalenia limitów zaciąganych zobowiązań:
1) dla przedsięwzięcia już ujętego w WPF pn.: „Dostawy i usługi na rzecz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego” w kwocie 2.811.400,-zł,
2) dla nowych przedsięwzięć pn.:
a) „Remont instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Targowej
w Rzeszowie 1 w Rzeszowie” w kwocie 360.000,-zł,
b) „Monitoring realizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na
lata 2007-2020 oraz procesów społeczno – gospodarczych zachodzących
w regionie” w kwocie 98.400,-zł.
4. Zmiany upoważnień dla Zarządu Województwa Podkarpackiego w związku
z ustaleniem i zmianą limitów zobowiązań.
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Załącznik Nr 1a do projektu Uchwały
Nr ……/……./11 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia ………………………
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2011 - 2025
Wyszczególnienie

Lp.

1 Dochody ogółem, z tego:

2011

2012

979 441 317

2013

2014

1 207 474 229 1 123 227 445

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

695 272 842

628 493 680

563 387 789

567 480 707

570 733 482

579 149 313

587 552 196

596 300 401

605 221 570

614 319 163

623 596 706

633 057 801
632 057 801

a dochody bieżące

682 336 087

632 973 554

635 845 529

581 490 297

567 163 335

558 387 789

566 480 707

569 733 482

578 149 313

586 552 196

595 300 401

604 221 570

613 319 163

622 596 706

b dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku)

289 287 528

569 500 675

484 381 916

108 782 545

56 330 345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 817 702

5 000 000

3 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

597 604 116

525 141 714

464 743 823

430 550 979

429 704 565

413 435 128

421 795 591

433 449 413

444 512 158

448 427 580

459 406 380

471 589 504

481 665 417

495 196 760

509 264 923

150 647 971

152 996 970

156 056 909

159 178 047

162 361 608

165 608 840

168 921 017

172 299 437

175 745 426

179 260 335

182 845 541

186 502 452

190 232 501

194 037 151

197 917 894

15 927 837

16 405 672

16 897 842

17 404 778

17 926 921

18 464 728

19 018 670

19 589 230

20 176 907

20 782 215

21 405 681

22 047 851

22 709 287

23 390 566

24 092 283

5 676 448

10 535 354

12 109 790

10 276 839

9 028 007

7 561 980

4 960 034

4 956 214

4 519 898

4 305 543

4 089 403

3 355 668

141 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

171 742 409

162 934 602

89 008 148

46 113 157

35 804 118

10 108 660

9 865 341

9 994 428

9 632 688

1 559 723

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

381 837 201

682 332 515

658 483 623

264 721 863

198 789 115

149 952 661

145 685 116

137 284 068

134 637 154

139 124 616

136 894 021

133 632 066

132 653 746

128 399 946

123 792 878

29 304 572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

c

ze sprzedaży majątku

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i
2 pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych), w tym:
a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
b związane z funkcjonowaniem organów JST
c
d
e
3
4
a

z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu
z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (bez
gwarancji i poręczeń)
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez
obsługi długu) (1-2)
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,
zgodnie z art. 217 ufp, w tym:
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,
zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu
budżetu roku bieżącego
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

23 066 721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750 000

750 000

0

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Środki do dyspozycji (3+4+5)

411 891 773

683 082 515

658 483 623

265 721 863

199 789 115

149 952 661

145 685 116

137 284 068

134 637 154

139 124 616

136 894 021

133 632 066

132 653 746

128 399 946

123 792 878

7 Spłata i obsługa długu, z tego:

20 515 800

34 628 680

45 996 689

55 765 479

63 707 678

70 184 099

67 904 698

59 865 389

53 564 300

51 181 500

48 835 700

44 466 900

27 684 100

22 303 300

21 172 500

8 575 000

15 575 680

23 899 690

32 868 979

42 868 978

51 853 299

51 853 298

46 029 289

41 160 000

41 160 000

41 160 000

39 160 000

24 660 000

20 560 000

20 560 000

11 940 800

19 053 000

22 096 999

22 896 500

20 838 700

18 330 800

16 051 400

13 836 100

12 404 300

10 021 500

7 675 700

5 306 900

3 024 100

1 743 300

612 500

5

rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu
papierów wartościowych
b wydatki bieżące na obsługę długu

a

Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie
pożyczki)
9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)

2 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

388 875 973

648 453 835

612 486 934

209 956 384

136 081 437

79 768 562

77 780 418

77 418 679

81 072 854

87 943 116

88 058 321

89 165 166

104 969 646

106 096 646

102 620 378

10 Wydatki majątkowe, w tym:

493 478 693

725 073 883

657 333 379

209 956 384

136 081 437

89 768 562

90 280 418

97 918 679

81 072 854

87 943 116

88 058 321

89 165 166

104 969 646

106 096 646

102 620 378

a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

229 109 059

685 816 090

615 676 280

130 783 003

73 745 345

10 000 000

10 000 000

17 978 622

2 978 622

0

0

0

0

0

0

11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)

104 602 720

76 620 048

44 846 445

0

0

10 000 000

12 500 000

20 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

328 902 720

389 947 088

410 893 843

378 024 864

335 155 886

293 302 587

253 949 289

228 420 000

187 260 000

146 100 000

104 940 000

65 780 000

41 120 000

20 560 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11)
13 Kwota długu, w tym:
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.
170 ust. 3 sufp
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170
b
ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy

a

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst
14 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym
podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243
ufp
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po
16
uwzględnieniu art. 244 ufp
a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 192 248

45 164 034

58 106 479

66 042 318

72 735 685

77 746 079

72 864 732

64 821 603

58 084 198

55 487 043

52 925 103

47 822 568

27 826 050

22 303 300

21 172 500

9,84%

9,84%

13,48%

17,34%

20,62%

21,85%

21,86%

21,57%

21,58%

21,62%

21,32%

20,87%

17,18%
Zgodny z art. 243
ufp

11,66%
Zgodny z art. 243
ufp

Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243
ufp
ufp
ufp
ufp
ufp
ufp

22,61%
Zgodny z art. 243
ufp

Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243
ufp
ufp
ufp
ufp
ufp
ufp

17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody
ogółem - max 15% z art. 169 sufp

2,7%

3,7%

5,2%

9,5%

11,6%

13,8%

12,8%

11,4%

10,0%

9,4%

8,9%

7,9%

4,5%

3,6%

3,3%

Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z
art. 170 sufp

33,6%

32,3%

36,6%

54,4%

53,3%

52,1%

44,8%

40,0%

32,3%

24,9%

17,6%

10,9%

6,7%

3,3%

0,0%

544 194 714

486 840 822

453 447 479

450 543 265

431 765 928

437 846 991

447 285 513

456 916 458

458 449 080

467 082 080

476 896 404

484 689 517

496 940 060

509 877 423

1 269 268 597 1 144 174 200

663 403 863

586 624 702

521 534 490

528 127 409

545 204 193

537 989 313

546 392 196

555 140 401

566 061 570

589 659 163

603 036 706

612 497 801
20 560 000

18

19 Wydatki bieżące razem (2+7b)
20 Wydatki ogółem (10+19)
21 Wynik budżetu (1-20)
22 Przychody budżetu
23 Rozchody budżetu (7a+8)

609 544 916
1 103 023 609
-123 582 292

-61 794 368

-20 946 755

31 868 979

41 868 978

41 853 299

39 353 298

25 529 289

41 160 000

41 160 000

41 160 000

39 160 000

24 660 000

20 560 000

134 657 292

77 370 048

44 846 445

1 000 000

1 000 000

10 000 000

12 500 000

20 500 000

0

0

0

0

0

0

0

11 075 000

15 575 680

23 899 690

32 868 979

42 868 978

51 853 299

51 853 298

46 029 289

41 160 000

41 160 000

41 160 000

39 160 000

24 660 000

20 560 000

20 560 000
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Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Nr ……/……./11
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia……………………

Lp
Nazwa przedsięwzięcia

Cel przedsięwzięcia

Jednostka
Klasyfikacja
odpowiedzialna lub
Okres
Dział koordynująca
realizacji
Rozdział

1) programy, projekty lub zadania (razem)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Ochrona przeciwpowodziowa
Podkarpaci Zarząd
Ochrona przed powodzią
aglomeracji Rzeszów Program
1
Melioracji i Urządzeń
aglomeracji Rzeszów
Operacyjny Infratsruktura i
2008 - 010 - 01008
Wodnych
Środowisko 2007 - 2013
2014
010 - 01078
Departament
- wydatki bieżące
Rolnictwa i
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Środowiska
Budżet Państwa
Ochrona przeciwpowodziowa
Ochrona przed powodzią w zlewni
terenów położonych w zlewni
Wisłoki, w tym budowa zbiorników
2
rzeki Wisłoki Program Operacyjny
retencyjnych Kąty-Myscowa oraz
Infratsruktura i Środowisko 2007 - Podkarpaci Zarząd
2006 Dukla
Melioracji i Urządzeń
010 - 01008
2013
2014
Wodnych
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
Trzybnik - regulacja potoku w km
0+590 - 1+433, 3+755 - 4+070,
4+935 - 5+145, 5+805 - 6+062 oraz
7+354 - 7+960 w miejscowościach Regulacja koryta potoku Trzybnik Podkarpaci Zarząd
3
Melioracji i Urządzeń
na łącznej długości 2,231 km
Wólka Niedżwiedzka, Wólka
Wodnych
Sokołowska, Górno, gm. Sokołów
Departament
Małopolski, pow. Rzeszów, woj.
Rolnictwa i
podkarpackie
Gospodarki Wodnej
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
Odbudowa prawego wału rzeki Łęg
Podkarpaci Zarząd
na odcinku w km 5+946 - 7+880 na Odbudowa prawego wału rzeki
4
Łęg na łącznej długości 1,934 km Melioracji i Urządzeń
terenie gminy Gorzyce i gminy
Wodnych
Zaleszany, woj. podkarpackie
Departament
- wydatki bieżące
Rolnictwa i
- wydatki majątkowe, z tego
Gospodarki Wodnej
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
Zapewnienie bezpieczeństwa
Zaprojektowanie i budowa
przeciwpowodziowego na
lewostronnego obwałowania rzeki
odcinku 53+800-55+600 rzeki
Podkarpaci Zarząd
Wisłoki w km 53+800-55+600 w
Wisłoki w miejscowościach
5
Melioracji i Urządzeń
miejscowościach: Zawierzbie,
Zawierzbie oraz Żyraków
Wodnych
Żyraków, na terenie gminy Żyraków, Regionalny Program Operacyjny
Departament
województwo podkarpackie
Województwa Podkarpackiego
Rolnictwa i
2007 – 2013
- wydatki bieżące
Środowiska
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

Łączne nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

2014

846 431 692
160 615 602
685 816 090

704 316 228
88 639 948
615 676 280

1 574 344 980
207 074 396
1 367 270 584

153 529 391
62 006 695
91 522 696

612 338 534
55 288 699
557 049 835

623 425 302
28 535 894
594 889 408

79 010 820
8 925 473
70 085 347

43 197 137

2 521 155

12 858 000

26 056 319

603 281

43 197 137
24 190 309
19 006 828

68 252 684

68 252 684
27 462 115
40 790 569

2 521 155
0
2 521 155

18 415 509

18 415 509
7 200 000
11 215 509

32 000

12 858 000
7 491 000
5 367 000

17 538 000

17 538 000
13 219 000
4 319 000

176 771 960 109 549 463
45 988 957 35 804 118
130 783 003 73 745 345

26 056 319
16 096 028
9 960 291

13 564 055

2015

33 077 006
10 173 695
22 903 311

2016

2022

2023

2024

2025

20 108 660
10 108 660
10 000 000

19 865 341
9 865 341
10 000 000

2017

27 973 050
9 994 428
17 978 622

2018

12 611 310
9 632 688
2 978 622

2019

1 559 723
1 559 723
0

2020

2021
200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

512 305 609

9 130 735
9 130 735
0

8 887 416
8 887 416
0

11 645 059
8 666 437
2 978 622

11 283 319
8 304 697
2 978 622

231 732
231 732
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

482 652 251

limit zobowiązań

39 517 600

603 281
603 281

44 772

13 564 055
6 998 343
6 565 712

1 765 000

7 502 800

44 772
44 772

1 765 000

010 - 01008

6 533 919

32 000
0
32 000
61 500

1 765 000
1 076 000
689 000
5 265 000

1 207 419

6 472 419

010 - 01008
6 533 919
3 946 231
2 587 688

10 381 584
2010 2013

2013

400 851 468
171 742 409
229 109 059

2 132 877
1 076 000
1 056 877

2011 2013

2012

2 489 035 479
653 103 371
1 835 932 108

2 132 877
2004 2012

Limity wydatków w poszczególnych latach
2011

61 500
0
61 500

150 000

5 265 000
3 210 000
2 055 000

4 605 547

1 207 419
736 231
471 188

5 579 487

010 - 01078

10 381 584
8 784 779
1 596 805

150 000
0
150 000

4 605 547
3 914 715
690 832

5 579 487
4 870 064
709 423
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Zapewnienie ochrony
przeciwpowodziowej
Zaprojektowanie i budowa suchego
miejscowościom położonym
zbiornika przeciwpowodziowego
poniżej planowanego zbiornika
(polderu przepływowego) pn.
suchego wzdłuż rzeki Mleczki
"Kańczuga" na rzece Mleczka
6
Kańczudzkiej
Kańczudzka na terenie gminy
a następnie rzeki Mleczki
Jawornik Polski oraz miasta i gminy
Regionalny Program Operacyjny
Kańczuga
Województwa Podkarpackiego
2007 – 2013

Podkarpaci Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych
Departament
Rolnictwa i
Środowiska

40 243 718
2009 2013

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

7

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Państwa
Centrum Obsługi Inwestorów i
Eksporterów w Wojew.
Podkarpackim, Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka, Działanie
8
6.2 Rozwój sieci centrów obsługi
inwestorów i eksporterów oraz
powstanie nowych terenów
inwestycyjnych
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe
Zakup pojazdów szynowych na
potrzeby regionalnych kolejowych
9
przewozów osób w województwie
podkarpackim.
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne
10

40 243 718
33 610 480
6 633 238

Program Operacyjny Kapitał
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje
Priorytety VI-IX
dla beneficjentów programu

Zakup taboru kolejowego do
obsługi połączeń
międzywojewódzkich

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne
Przygotowanie i realizacja budowy
łacznika drogi woj. Nr 835 Lublin 11
gr. Woj. - Przeworsk - Kańczuga Dynów - Grabownica Starzeńska
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

Wojewódzki Urząd
Pracy

Utworzenie Centrum Obsługi
Inwestorów i Eksporterów w
Województwie Podkarpackim

2011 2014

150 - 15011
150 - 15013
150 - 15095
801 - 80146
801 - 80195
852 - 85218
852 - 85219
852 - 85295
853 - 85395
854 -85415
854 -85495

81 775 788

81 010 258
2 584 213
45 602
78 380 443
765 530
765 530

2 709 589
Departament
Promocji, Turystyki i
Sportu

2010 2020

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania.

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament
Infrastruktury i
Transportu

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament
Infrastruktury i
Transportu

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa
Podkarpacki Zarząd
dostępności i jakości
infrastruktury transportowej Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie
Departament Dróg i
Transportu

64 368 675

2009 2013

600 - 60001

117 875
117 875
64 250 800
50 703 204
3 100 559
1 493 750
8 953 287
18 200 000

2011 2014

600 - 60001

200 000
200 000
18 000 000
7 300 000
4 200 000
5 800 000
700 000
39 000 000

2011 2012

12 046 017

27 495 724

39 541 741

600 000
0
600 000

41 042 094

12 046 017
10 239 115
1 806 902

24 766 467

27 495 724
23 371 365
4 124 359

10 956 154

5 011 073

40 723 962
1 020 935
18 016
39 685 011
318 132
318 132

24 450 411
691 280
12 198
23 746 933
316 056
316 056

10 824 812
871 998
15 388
9 937 426
131 342
131 342

269 000

284 732

284 732

0

5 011 073

5 011 073

284 732

284 733

231 732

231 732

231 732

231 732

231 732

0

500 - 50005
2 709 589
1 197 278
1 301 026
211 285

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania.

600 000

010 - 01078

269 000
228 650
0
40 350

107 875
107 875
107 875
0
0
0
0
0
100 000
100 000
100 000
0

1 000 000

284 732
242 022
0
42 710

26 035 000
0
0
26 035 000
20 592 742
1 199 269
0
4 242 989
5 000
5 000
5 000
0

284 732
242 022
0
42 710

284 732
242 022
0
42 710

38 225 800

1 000 000
500 000
50 000
450 000

231 732
0
231 732
0

231 732
0
231 732
0

231 732
0
231 732
0

231 732
0
231 732
0

231 732
0
231 732
0

26 035 000

10 000
10 000
38 215 800
30 110 462
1 901 290
1 493 750
4 710 298
18 000 000

95 000
0

18 000 000
7 300 000
4 200 000
5 800 000
700 000

38 000 000

0

95 000
95 000
0

38 000 000

600 - 60013
39 000 000
19 500 000
1 950 000
17 550 000

284 733
121 012
142 366
21 355

38 000 000
19 000 000
1 900 000
17 100 000
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Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Olbięcin
- Zaklików - Stalowa Wola odc.
12
Granica Województwa - Stalowa
Wola
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Rozbudowa dr. woj. Nr 858 Zarzecze
- Biłgoraj - Zwierzyniec 13
Szczebrzeszyn odc. Zarzecze Granica Województwa
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Rozbudowa dr. woj. Nr 985
Nagnajów - Baranów Sandomierski 14
Mielec - Dębica na odc. Mielec Dębica etap II
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Rozbudowa dr. woj. Nr 877 Naklik Leżajsk - Łańcut - Dylągówka 15
Szklary odc. Granica Województwa Leżajsk
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
16

Rozbudowa dr. woj. Nr 880
Jarosław - Pruchnik

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa
Podkarpacki Zarząd
dostępności i jakości
Dróg Wojewódzkich w
infrastruktury transportowe
Rzeszowie
Departament Dróg i
Transportu
Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa
Podkarpacki Zarząd
dostępności i jakości
Dróg Wojewódzkich w
infrastruktury transportowej
Rzeszowie
Departament Dróg i
Transportu
Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa
Podkarpacki Zarząd
dostępności i jakości
infrastruktury transportowej Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie
Departament Dróg i
Transportu

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa
Podkarpacki Zarząd
dostępności i jakości
Dróg Wojewódzkich w
infrastruktury transportowej
Rzeszowie
Departament Dróg i
Transportu
Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa
Podkarpacki Zarząd
dostępności i jakości
infrastruktury transportowej Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie
Departament Dróg i
Transportu

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Budowa drogi dojazdowej do
Cele "Infrastruktura techniczna i
przejścia granicznego oraz
Podkarpacki Zarząd
informatyczna" Poprawa
przebudowa dr. woj. Nr 866
17
Dróg Wojewódzkich w
dostępności i jakości
Dachnów - Lubaczów - Krowica
Rzeszowie
infrastruktury transportowej
Hołodowska - Gr. Państwa na odc.
Departament
Lubaczów - Budomierz
Infrastruktury i
- wydatki bieżące
Transportu
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Rozbudowa dr. woj. Nr 892 Zagórz Komańcza i dr. woj. Nr 897 Tylawa - Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa
Komańcza - Radoszyce - Cisna 18
Podkarpacki Zarząd
dostępności i jakości
Ustrzyki Górne - Wołosate Gr.
infrastruktury
transportowej Dróg Wojewódzkich w
Państwa odc. Komańcza Rzeszowie
Radoszyce
Departament Dróg i
- wydatki bieżące
Transportu
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

24 480 000
2011 2013

24 480 000
20 808 000
3 672 000
35 000 000
2011 2013

6 826 600

10 826 800

17 653 400

6 826 600
5 802 610
1 023 990
5 600 000

6 826 600
5 802 610
1 023 990
15 800 000

10 826 800
9 202 780
1 624 020
13 400 000

29 200 000

600 - 60013
35 000 000
29 580 000
5 420 000
12 000 000

2011 2013

600 - 60013

2011 2013

600 - 60013

12 000 000
6 000 000
600 000
5 400 000
34 207 600

34 207 600
29 076 460
5 131 140
23 060 000
2011 2013

600 - 60013

2010 2012

600 - 60013

23 060 000
11 530 000
1 153 000
10 377 000

65 000 000

65 000 000
55 250 000
9 750 000

82 500 000
2011 2013

6 826 600

600 - 60013

5 600 000
4 760 000
840 000
500 000

500 000
250 000
25 000
225 000
837 093

837 093
711 529
125 564
698 718

698 718
349 359
34 936
314 423

38 550 000

38 550 000
32 767 500
5 782 500

1 500 600

15 800 000
13 430 000
2 370 000
5 000 000

5 000 000
2 500 000
250 000
2 250 000
16 000 000

16 000 000
13 600 000
2 400 000
7 460 000

7 460 000
3 730 000
373 000
3 357 000

13 400 000
11 390 000
2 010 000
6 500 000

6 500 000
3 250 000
325 000
2 925 000
17 370 507

1 500 600
750 300
75 030
675 270

27 809 600

17 370 507
14 764 931
2 605 576
14 901 282

15 260 000

14 901 282
7 450 641
745 064
6 705 577

25 000 000

1 324 023

25 000 000
21 250 000
3 750 000

27 000 000

53 999 400

600 - 60013
82 500 000
41 250 000
4 125 000
37 125 000

1 000 000

27 000 000
13 500 000
1 350 000
12 150 000

53 999 400
26 999 700
2 699 970
24 299 730
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Likwidacja barier rozwojowych most na Wiśle z rozbudową drogi
19
wojewódzkiej Nr 764 oraz
połączeniem z drogą wojewódzką
Nr 875
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
20

Odbudowa mostu na ulicy
3 Maja w Ropczycach

Stworzenie dogodnych powiązań
Podkarpacki Zarząd
komunikacyjnych województw
Dróg Wojewódzkich w
Polski Wschodniej
Rzeszowie
Departament Dróg i
Transportu

Poprawa powiązań
komunikacyjnych i systemu
komunikacji publicznej w
województwie

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

21

Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej - Województwo
Podkarpackie

Zbudowanie w województwie
podkarpackim nowoczesnej
infrastruktury publicznej
bazującej na technologiach
informatycznych

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

22

PSeAP - Podkarpacki System eAdministracji Publicznej

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

23

Podkarpacki System Informacji
Medycznej” "PSIM"

Uruchomienie w skali
województwa jednorodnego
systemu obiegu dokumentów i
zarządzania sprawami oraz
zdalnych usług

Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie
Departament
Infrastruktury i
Transportu

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament
Społeczeństwa
Informacyjnego

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament
Społeczeństwa
Informacyjnego

Uruchomienie w skali
województwa spójnego systemu
wspierającego zarządzanie i
Urząd Marszałkowski
funkcjonowanie opieki
Województwa
zdrowotnej w placówkach służby
Podkarpackiego
zdrowia
Departament
Społeczeństwa
Informacyjnego

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Projekt systemowy pt.
„Wzmocnienie instytucjonalnego Wzmocnienie instytucjonalnego
systemu wdrażania Regionalnej
systemu wdrażania Regionalnej
24
Strategii Innowacji w latach 2007- Strategii Innowacji w latach 2007- Urząd Marszałkowski
Województwa
2013 w województwie
2013 w województwie
Podkarpackiego
podkarpackim”
Departament Rozwoju
- wydatki bieżące, z tego
Regionalnego Oddział
Budżet Unii Europejskiej
Wdrażania
Budżet Woj. Podkarpackiego
Regionalnej Strategii
Budżet Państwa
Innowacji
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

270 395 275
2009 2013

2 980 556

344 535 650

720 - 72095

42 544 920
42 544 920
301 990 730
207 255 317
70 352 434
24 382 979

88 252 128
2009 2018

720 - 72095

335 600
335 600
87 916 528
87 208 227
708 301

58 181 754
2009 2018

720 - 72095

411 700
411 700
57 770 054
49 104 546
2 888 503
5 777 005

19 990 723

2008 2013

135 409 125

104 418 228

4 900 001
0
4 900 001
50 000

127 896 248
74 797 648
53 098 600
100 000

135 409 125
68 624 748
66 784 377
2 830 556

0

600-60013
2 980 556
2 533 472
447 084

2010 2019

127 896 248

600 - 60013
270 395 275
143 422 396
126 972 879

2011 2013

4 900 001

730 - 73095

19 319 620
16 421 681
1 448 972
1 448 967
671 103
570 437
50 333
50 333

50 000
42 500
7 500

3 985 840

100 000
85 000
15 000

97 616 604

2 830 556
2 405 972
424 584

152 134 395

42 296 647

8 977 383

0

0

0

0

3 985 840
2 804 391
851 521
329 928

97 616 604
68 336 604
21 240 399
8 039 601

152 134 395
106 320 311
33 305 812
12 508 272

42 296 647
29 794 011
8 997 458
3 505 178

14 538 569

32 600

2 510 403

70 800 462

0

0

2 510 403
2 458 875
51 528

70 800 462
70 466 576
333 886

574 881

31 733 342

22 600
22 600
14 515 969
14 282 776
233 193

25 378 233

32 600
32 600

82 340

82 340
82 340
574 881
488 649
20 384
65 848

6 981 320

6 736 784
5 726 267
505 259
505 258
244 536
207 855
18 340
18 341

31 733 342
27 044 399
1 515 609
3 173 334

5 902 396

5 902 396
5 017 037
442 680
442 679

8 977 383
8 977 383
0

32 600

32 600
32 600

82 340

82 340
82 340

8 734 063

8 734 063
8 734 063
0

82 600

82 600
82 600

82 340

82 340
82 340

8 490 744

8 490 744
8 490 744
0

82 600

82 600
82 600

82 340

82 340
82 340

11 248 387

11 051 587

8 269 765
8 269 765
2 978 622

8 072 965
8 072 965
2 978 622

2 978 622

2 978 622

82 600

0

1 344 150

82 600
82 600

82 340

1 563 656

82 340
82 340

25 378 233
21 571 498
1 268 912
2 537 823

3 838 055

3 838 055
3 262 347
287 856
287 852
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Realizacja zadania polegająca na
prowadzeniu Głównego Punktu
Informacyjnego przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
System Informacji o Funduszach
Podkarpackiego oraz
Urząd Marszałkowski
25 Europejskich- Program Operacyjny
koordynacja, promocja,
Województwa
Pomoc Techniczna
monitoring, kontrola oraz ocena
Podkarpackiegodziałanlości sieci Lokalnych
Departament Rozwoju
Punktów Informacyjnych Regionalnego- Oddział
Program Operacyjny Pomoc
informacji o
Techniczna
Funduszach
- wydatki bieżące, z tego
Europejskich
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
Stworzenie szans na lapsze
Obserwatorium Integracji
planowanie polityk i strategii
26 Społecznej - umowa nr CRZL/WRP
Regionalny Ośrodek
rozwiązywania problemów
II/1.16/1/10 do 2013 roku
Polityki Społecznej w
alkoholowych
Rzeszowie, ul.
- wydatki bieżące, z tego
Hetmańska 120
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe
Projekt "Karpacka Marka"
realizowany w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu
Urząd Marszałkowski
Promocja Województwa
27 Współpracy Transgranicznej PolskaWojewództwa
Podkarpackiego
Białoruś-Ukraina 2007-2013
Podkarpackiego
prognoza dotyczy tylko
Departament
Województwa Podkarpackiego jako
Promocji, Turystyki i
partnera programu
Sportu
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe
Projekt "Pokarpackie przyciąga
Projekt "Pokarpackie przyciąga
inwestorów" - aktywizacja
inwestorów" - aktywizacja
inwestycyjna Województwa
inwestycyjna Województwa
Podkarpackiego poprzez kampanię
Podkarpackiego poprzez
outdoorową na terenie głównych kampanie outdoorową na terenie
aglomeracji w Polsce w ramach głównych aglomeracji w Polsce w
28
działania 1.4 Promocja gospodarcza ramach działania 1.4 Promocja
i aktywizacja inwestycyjna regionu,
gospodarcza i aktywizacja
schemat B Projekty
inwestycyjna regionu, schemat B
pozainwestycyjne RPO na lata 2007 - Projekty pozainwestycyjne RPO
na lata 2007 - 2013
2013
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

Samorząd
Województwa
Podkarpackiego
Departament
Promocji i Turystyki

6 348 110
2009 2015

984 714

992 623

1 021 762

542 869

0

750 - 75018

6 196 037
5 266 632
929 405
152 073
129 262
22 811
1 172 504
2011 2013

750 - 75071

2011 2012

750 - 75075

1 172 504
996 628
175 876

313 933

313 933
282 539
31 394

713 944
2011 2012

974 798

974 798
828 578
146 220

351 171
351 171
298 495
52 676

228 456

228 456
205 610
22 846

282 064

954 714
811 507
143 207
30 000
25 500
4 500
393 111
393 111
334 144
58 967

967 623
822 480
145 143
25 000
21 250
3 750
428 222

282 064
197 445
84 619

542 869
461 439
81 430

0

428 222
363 989
64 233

85 477

0

85 477
76 929
8 548

431 880

0

750 - 75075

713 944
499 761
214 183

991 762
842 998
148 764
30 000
25 500
4 500

431 880
302 316
129 564
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Celem kampanii promującej
atrakcyjność inwestycyjną
Województwa Podkarpackiego i
jego poszczególnych obszarów
jest wykreowanie,
Projekt "Pokarpackie przyciąga
rozpropagowanie i utrwalenie
inwestorów" - aktywizacja
pozytywnego wizerunku regionu
inwestycyjna Województwa
w zakresie korzystnych
Podkarpackiego poprzez kampanię
warunków dla lokalizowania i
Samorząd
29 medialną w ramach działania 1.4
prowadzenia działalności
Województwa
Promocja gospodarcza i aktywizacja
gospodarczej,
jest
zgodny
z
Podkarpackiego
inwestycyjna regionu, schemat B
Departament
Projekty pozainwestycyjne RPO na celami RPO WP, który zakłada
wzrost
krajowej
i
Promocji
i Turystyki
lata 2007 - 2013
międzynarodowej
konkurencyjności regionalnej
gospodarki, a także poprawę
dostępności przestrzennej
podkarpacia
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe
Celem projektu jest zbudowanie
trwałej platformy kooperacji
Projekt pt. "Strategia doganiania dla
między regionami Polski
województw Polski Wschodniej",
Wschodniej nakierowanej na
realizowany w ramach Programu
zbliżenie się na poziomie rozwoju
Operacyjnego Rozwój Polski
do regionów o wyższym poziomie Urząd Marszałkowski
Wschodniej 2007-2013, priorytet I:
30
rozwoju społecznoWojewództwa
Nowoczesna Gospodarka, Działanie
gospodarczego UE poprzez
Podkarpackiego
1.4 Promocja i Współpraca,
wypracowanie strategii
Departament Strategii
komponent Współpraca, obszar
doganiania dla województw:
i Planowania
"Tworzenie polityki rozwoju
podkarpackiego, lubelskiego,
Przestrzennego
regionalnego"
świętokrzyskiego, podlaskiego, i
warmińsko-mazurskiego
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Projekt pt. "Kluczowe wyzwania dla
województw Polski Wschodniej w
przyszłym okresie programowania analizy rozwoju sytuacji, plany
Zwiększenie potencjału
adaptacji i stworzenie systemu
stałej współpracy", realizowany w rozwojowego województw Polski
Wschodniej i intensyfikacja
31 ramach Programu Operacyjnego
wspołpracy interregionalnej
Rozwój Poslki Wschodniej 2007województw na tym obszarze Departament Rozwoju
2013, prirytet I: Nowoczesna
Gospodarka, Działanie 1.4 Promocja
Regionalnego
i Współpraca, komponent
Współpraca, obszar "Tworzenie
polityki rozwoju regionalnego"

713 463
2011 2012

713 463
499 424
214 039

1 392 000
2011 2013

511 000

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

507 000
456 300
50 700
4 000
3 600
400

65 000 000
Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2011 2015

0

91 500
64 050
27 450

57 200

621 963
435 374
186 589

877 200

0

457 600

57 200
51 480
5 720

49 000

877 200
789 480
87 720

457 600
411 840
45 760

0

462 000

750-75095

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Funkcjonowanie centrum jako
ośrodka wspomagającego
Budowa Centrum Wystawienniczo wdrażanie programów i
32
Kongresowego Województwa
projektów służących wzrotstowi
Podkarpackiego w Rzeszowie
konkurencyjności i atrakcyjności
regionów Polski Wschodniej

621 963

750-75095

1 392 000
1 252 800
139 200

2011 2012

91 500

750 - 75075

45 000
40 500
4 500
4 000
3 600
400

500 000

462 000
415 800
46 200

2 100 000

14 000 000

26 000 000

22 400 000

750 - 75095

65 000 000
30 000 000
35 000 000

500 000
0
500 000

2 100 000
0
2 100 000

14 000 000
7 000 000
7 000 000

26 000 000
13 000 000
13 000 000
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22 400 000
10 000 000
12 400 000

55 000 000
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33

Rewitalizacja otwartych przestrzeni
rekreacyjnych miasta Jasła

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Projekt pn. Edukacja skuteczna,
przyjazna, nowoczesna - rozwój
kompetencji kadry zarządzającej i
pedagogicznej szkół i placówek
oświatowych w województwie
podkarpackim realizowanym w
34
ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w
regionach, działanie 9.4 Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu
oświaty
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Projekt pn.Podkarpacki fundusz
stypendialny dla doktorantów
realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
35
Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki działanie 8.2 - Transfer
wiedzy , poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

36

Szwajcarsko Polski Program
Współpracy

Rewitalizacja Parku i Pałacu w
Zespole Pałacowo - Parkowym
Sroczyńskich w Jaśle

Dostosowanie kompetencji i
kwalifikacji nauczycieli i kadry
zarządzającej województwa
podkarpackiego do wymagań
nowej podstawy programowej
przez przeszkolenie 5000
nauczycieli (w tym kadry
zarządzającej)

Medyczna Szkoła
Policealna w Jaśle
Departament
Edukacji, Nauki i
Sportu

2010 2012

Podkarpackie
Centrum Edukacji
Nauczycieli w
Rzeszowie
Departament
Edukacji, Nauki i
Sportu / Oddział nauki

2011 2014

1 463 146

1 463 146
1 233 146
230 000

9 350 000

Województwo
Podkarpackie/ Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament Edukacji
i Kultury - Oddział
edukacji

Zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych istniejących
pomiędzy Polską a wyżej
rozwiniętymi państwami UE oraz
różnic na terytorium Polski
pomiędzy ośrodkami miejskimi a Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
regionami słabo rozwiniętymi
Rzeszowie, ul.
pod względem strukturalnym
Hetmańska 120

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet UE: Szwajcaria
Budżet Woj. Podkarpackiego
Szkolenie i specjalistyczne
doradztwo dla kadr instytucji
pomocy społecznej działających na
Szkolenie i specjalistyczne
terenie województwa
doradztwo dla kadr instytucji
podkarpackiego powiązane z
pomocy społecznej działających
37
potrzebami oraz specyfiką
na terenie województwa
realizowanych zadań.
podkarpackiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007-2013 WND-PO KL.07.01.03-18001/09
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120

20 000 000

2009 2013

803 - 80309

19 982 224
16 984 890
1 498 667
1 498 667
17 776
15 109
1 334
1 333

13 902 593
2011 2015

0

706 845
600 845
106 000

1 340 391

751 301
632 301
119 000

3 383 546

2 728 087

0

1 897 976

1 287 196
1 287 196
53 195
53 195

6 377 026

6 377 026
5 420 472
478 277
478 277

481 697

2 973 036
2 973 036
410 510
410 510

6 615 891

6 615 891
5 623 508
496 191
496 192

6 065 493

2 728 087
2 728 087

1 897 976
1 897 976

4 816 040

4 059 600

4 816 040
4 093 670
361 185
361 185

4 957 685

1 640 637

757 081

0

852 - 85295
4 491 304
3 986 801
504 503
9 411 289
9 357 786
53 503

9 096 866
2011 2013

751 301

801 - 80146

8 886 295
8 886 295
463 705
463 705

Wsparcie doktorantów z
województwa podkarpackiego

706 845

801 - 80130

128 509
109 233
19 276
353 188
300 210
52 978

4 000 000

1 969 345
1 751 017
218 328
4 096 148
4 095 623
525

2 548 433

1 609 690
1 434 855
174 835
3 347 995
3 347 995

529 990
475 991
53 999
1 110 647
1 110 647

2 548 433

853 - 85395

9 096 866
7 732 336
1 364 530

4 000 000
3 400 000
600 000

2 548 433
2 166 168
382 265

2 548 433
2 166 168
382 265
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215 705
38 065
503 311
503 311
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Projekt pn. Program stypendialny
dla uczniów szczególnie
uzdolnionych z terenu
województwa podkarpackiego w
roku szkolnym 2011/2012
realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet
IX Rozwój wykształcenia i Wypłata stypendiów dla uczniów
38
Urząd Marszałkowski
kompetencji w regionach, działanie
Województwa
9.1 Wyrównanie szans
Podkarpackiego
edukacyjnych i zapewnienie
Departament
wysokiej jakości usług edukacyjnych
Edukacji, Nauki i
świadczonych w systemie oświaty,
Sportu
/ Oddział nauki
poddziałnie 9.1.3 Pomoc
stypendialna dla uczniów
szczególnie uzdolnionych
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

6 987 764
2011 2012

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

1

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe
2

Utrzymanie urządzeń i melioracji
wodnych podstawowych i
szczegółowych

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

Poprawa bezpieczeństwa ppoż.
Podkarpackie Biuro
Wymiana przewodów
elekrtycznych z aluminiowych na Geodezji i Terenów
Rolnych w Rzeszowie
miedziane i wymiana innych
Departament
urządzeń zabezpieczających
Geodezji i Gospodarki
Mieniem

6 959 264
5 915 374
1 043 890
28 500
24 225
4 275

246 154
209 231
36 923
28 500
24 225
4 275

6 713 110
5 706 143
1 006 967

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

914 690 499
446 028 975
468 661 524

247 322 077
109 735 714
137 586 363

234 093 158
105 326 903
128 766 255

80 890 926
60 104 054
20 786 872

97 761 140
37 063 484
60 697 656

76 472 457
25 630 423
50 842 034

10 977 925
977 925
10 000 000

10 977 925
977 925
10 000 000

16 327 991
1 327 991
15 000 000

1 327 991
1 327 991
0

1 327 991
1 327 991
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

29 653 358

Zabezpieczenie ludności, mienia i
gospodarki przed negatywnymi
skutkami powodzi i zapewnienie
trwałości projektu

Departament
Rolnictwa i
Środowiska
Podkarpacki Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Rzeszowie

600 000
2011 2012

240 000

360 000

360 000

010 - 01004

600 000
600 000

336 937
2011 2015

0

6 713 110

854 - 85415

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; (razem)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

Remont instalacji elektrycznej w
budynku biurowym przy
ul. Targowej 1 w Rzeszowie

274 654

240 000
240 000

65 000

360 000
360 000

65 000

66 950

68 959

71 028

010 - 01008
336 937
336 937

65 000
65 000

65 000
65 000

66 950
66 950

Strona 8 z 15

68 959
68 959

71 028
71 028

0

wróć

3

Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich realizuje
zadania własne w ramach trzech
schematów Pomocy technicznej
PROW 2007 - 2013. Celem realizacji
PT jest wsparcie systemu
zarządzania, promowania i
informowania o PROW.
Zabezpieczenie środków na ten cel
jest warunkiem niezbędnym do
Pomoc techniczna realizowana w realizacji przez Departament PROW
ramach Programu Rozwoju
niezbędnych działań związanych z
wdrażaniem PROW 2007-2013.
Obszarów Wiejskich na lata 2007 Zadania Departamentu w tym
Departament
2013.
zakresie są wynikiem realizacji
Programów Rozwoju
obowiązków Samorządu
Obszarów Wiejskich
Województwa Podkarpackiego
Oddział wdrażania
zapisanych w ustawie z dnia 7 marca
2007 roku o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich (Dz.U. nr 64 poz
427 z późn. zm.) oraz wynikają z
umowy nr 11/BZD-UM09/2009
zawartej w dniu 29 stycznia 2009r.
pomierzy SW i ARiMR.

37 302 500
2010 2015

4

36 978 250
8 352 000
28 626 250
324 250
66 000
258 250

Opracowanie dokumentacji
projektowych m. in. projektów
budowlano - wykonawczych oraz
innych niezbędnych
dokumentacji, wykup
nieruchomości gruntowych

Departament
Rolnictwa i
Środowiska
Podkarpacki Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Rzeszowie

2002 2012

010 - 01008
010 - 01078
010 - 01095
710 - 71095

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Państwa

5

Pomoc techniczna realizowana w
ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013"

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Państwa

10 058 491

10 058 491
10 058 491
Oddział wdrażania PO RYBY 20072013 Departamentu Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich
realizuje zadania własne w ramach
trzech schematów Pomocy
technicznej PO RYBY 2007 - 2013.
Celem realizacji PT jest wsparcie
systemu zarządzania, promowania i
informowania o PO RYBY 2007 2013. Zabezpieczenie środków na
ten cel jest warunkiem niezbędnym
do realizacji przez Oddział PO RYBY
Departament
niezbędnych działań związanych z
wdrażaniem PO RYBY 2007 - 2013. Programów Rozwoju
Zadania Oddziału w tym zakresie są Obszarów Wiejskich
wynikiem realizacji obowiązków
Oddział wdrażania
Samorządu Województwa
Podkarpackiego zapisanych w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dn. 29 września 2009r
w sprzwie warunków i sposobu
wykonywania zadań instytucji
zarządzającej przez samorząd
województwa

3 116 000
2009 2015

5 346 000

5 713 000

5 754 000

5 754 000

0

010 - 01041

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

Przygotowanie dokumentacji i
terenu pod inwestycje - teren
województwa podkarpackiego

5 166 000

5 135 000
336 000
4 799 000
31 000
6 000
25 000

2 197 701

2 197 701
2 197 701

475 000

5 258 000
360 000
4 898 000
88 000
16 000
72 000

5 698 000
410 000
5 288 000
15 000
3 000
12 000

5 739 000
1 290 000
4 449 000
15 000
3 000
12 000

5 739 000
5 739 000
15 000
15 000

3 300 000

2 120 000

3 300 000
3 300 000

570 000

625 000

685 000

360 000

050 - 05011

3 020 000
3 020 000
96 000
96 000

465 000
465 000
10 000
10 000

540 000
540 000
30 000
30 000

610 000
610 000
15 000
15 000
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670 000
670 000
15 000
15 000

350 000
350 000
10 000
10 000

0
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Departament
Wspierania
RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I
RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷
Przedsiębiorczości
÷ VII - dotacje dla beneficjentów
6
VII
Departament
programu
Wdrażania Projektów
Infrastrukturalnych
- wydatki bieżące, z tego
Regionalnego
Budżet Państwa
Programu
- wydatki majątkowe, z tego
Operacyjnego
Budżet Państwa

7

Zakup i modernizacja pojazdów
szynowych

- wydatki bieżące, z tego
Inne
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne
Rekompensata z tytułu
8
wykonywania regionalnych
kolejowych przewozów osób
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe
Remonty cząstkowe nawierzchni
9
dóg wojewódzkich
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe
Przygotowanie i realizacja budowy
północnej obwodnicy miasta
Sokołowa Małopolskiego, celem
10 dodatkowego skomunikowania z
drogą wojewódzką Nr 875 Mielec –
Kolbuszowa – Sokołów Małopolski –
Leżajsk
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Inne źródła
Opracowanie dokumentacji
projektowych i uzyskanie decyzji o
11
zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowych
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Inne, w tym dotacja UG Brzozów
Zimowe utrzymanie dróg Zimowe
12
utrzymanie dróg
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na
13
sieci dróg wojewódzkich
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

Zakup i modernizacja pojazdów
szynowych na potrzeby
regionalnych oraz
międzywojewódzkich kolejowych Urząd Marszałkowski
przewozów pasażerskich Województwa
poprawa dostępności i jakości
Podkarpackiego
podróżowania
Departament
Infrastruktury i
Transportu

Rekompensata z tytułu
wykonywania regionalnych
kolejowych przewozów osób

2011 2015

150 - 15011
400 - 40001
400 - 40003
400 - 40095
600 - 60053
851 - 85115
921 - 92120
921 - 92195

5 944 923
5 944 923
229 022 072
229 022 072

77 512 733
2010 2015

60 816 459

2 669 456
2 669 456
74 843 277
1 616 320
35 549 700
37 677 257

2010 2012

600 - 60001

Remonty cząstkowe nawierzchni Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w
dóg wojewódzkich
Rzeszowie
Departament Dróg i
Transportu

2010 2013

600 - 60013

2012 2018

600 - 60013

1 092 633
1 092 633
59 723 826
59 723 826

27 822 734

115 013 615
115 013 615
115 013 615
26 203 949
26 203 949
26 203 949

48 000 000

Zimowe utrzymanie dróg Zimowe Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w
utrzymanie dróg
Rzeszowie
Departament Dróg i
Transportu
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w
na sieci dróg wojewódzkich
Rzeszowie
Departament Dróg i
Transportu

1 573 200
2010 2012

2 209 917
2 209 917
77 471 749
77 471 749

12 015 297

2 581 744
2 581 744
25 240 990
0
7 293 750
17 947 240
38 509 090

14 938 870

47 362 000

1 913 921
1 913 921
13 024 949
13 024 949

839 702

32 168 000

542 165
542 165
46 819 835
46 819 835

13 543 750

0

186 287
186 287
31 981 713
31 981 713

13 531 250

0

87 712
87 712
11 927 585
0
7 293 750
4 633 835

839 702
0
0
839 702

13 543 750
0
7 293 750
6 250 000

13 531 250
0
7 281 250
6 250 000

38 504 525

38 509 090
38 509 090
6 549 933

0

6 771 952
6 771 952

8 000 000

0

0

38 504 525
38 504 525
6 771 952

6 549 933
6 549 933

48 000 000
40 000 000
8 000 000
opracowanie dokumentacji
projektowych i uzyskanie decyzji Podkarpacki Zarząd
o zewoleniu na realizację
Dróg Wojewódzkich w
inwestycji drogowych
Rzeszowie
Departament Dróg i
Transportu

79 681 666

600 - 60001

Urząd Marszalkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament Dróg i
Transportu

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa
Podkarpacki Zarząd
dostępności i jakości
Dróg Wojewódzkich w
infrastruktury transportowej
Rzeszowie
Departament Dróg i
Transportu

234 966 995

7 105 498

137 402

7 105 498
7 105 498

0

8 000 000

0

0

5 000 000

0

5 000 000
5 000 000

10 000 000

10 000 000
10 000 000

10 000 000

10 000 000
10 000 000

15 000 000

0

15 000 000
15 000 000

8 000 000
393 200

980 000

2 556

600 - 60013
1 573 200
1 073 200
500 000
38 246 296

2010 2013

600 - 60013

2012 2013

600 - 60013

38 246 296
38 246 296
600 000
600 000
600 000

393 200
93 200
300 000
12 136 907

980 000
980 000
13 726 336

12 136 907
12 136 907
0

13 726 336
13 726 336
300 000

0
0

300 000
300 000

6 812 414

7 035 000

6 812 414
6 812 414
300 000
300 000
300 000
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Opracowanie bazy gleb
województwa podkarpackiego

Baza gleb województwa
podkarpackiego

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

15

Projekty pomocy technicznej - RPO Zapewnienie prawidłowej obsługi
WP
wdrażania RPO WP

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Państwa
Promocja Województwa
Podkarpackiego przy wykorzystaniu
działalności przewoźników
16
lotniczych, jako platformy
nowoczesnego systemu
przekazywania informacji o regionie

Promocja Województwa
Podkarpackiego

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

Wojewódzki Ośrodek
Dokumentacji
Geodezyjnej i
Kartograficznej w
Rzeszowie
Departament
Geodezji i Gospodarki
Mieniem

2011 2013

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament Rozwoju
Regionalnego Oddział
naboru projektów w
zakresie VIII osi
priorytetowej RPO

2010 2015

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament
Promocji, Turystyki i
Sportu

2011 2014

Rozwój konkurencyjnej
gospodarki opartej na wiedzy
oraz poprawa atrakcyjności
inwestycyjnej województwa
Objęcie akcji zwykłych imiennych
podkarpackiego w oparciu o idee Urząd Marszalkowski
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
17
Województwa
innowacyjności poprzez
Regionalnego S.A. w Rzeszowie
Podkarpackiego
wzmocnienie i wykorzystanie
przez Województwo Podkarpackie
Departament Rozwoju
regionalnego potencjału
Regionalnego
naukowo-badawczego oraz
infrastrukturalnego

1 400 000

1 400 000
1 400 000

124 210 223

Wydatki Regionalnego Punktu
Kontaktowego EWT **

24 000 000

24 000 000
24 000 000

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

19

Aktualizacja Strategii rozwoju
województwa podkarpackiego na
lata 2007-2020

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament Rozwoju
Regionalnego Oddział
europejskiej
współpracy
terytorialnej

14 302 800

Celem przedsięwzięcia jest
weryfikacja zapisów
obowiązującej obecnie Strategii
Urząd Marszałkowski
rozwoju województwa
Województwa
podkarpackiego na lata 2007Podkarpackiego
2020 oraz jej aktualizacja pod
Departament
Strategii
kątem spójności z krajowymi i
i Planowania
unijnymi dokumentami
Przestrzennego
strategicznymi

76 500
2010 2013

100 000
100 000

25 000 000

700 000
700 000

14 304 071

600 000
600 000

14 304 071

14 304 071

14 304 071

0

20 155 000
20 155 000
4 845 000
4 845 000

6 000 000

14 000 000
14 000 000
304 071
304 071

6 000 000

14 000 000
14 000 000
304 071
304 071

6 000 000

14 000 000
14 000 000
304 071
304 071

6 000 000

14 000 000
14 000 000
304 071
304 071

18 000 000

6 000 000
6 000 000

8 548 800

6 000 000
6 000 000

3 881 000

6 000 000
6 000 000

6 000 000
6 000 000

1 873 000

0

8 548 800
8 548 800

20 000

3 881 000
3 881 000

20 000

1 873 000
1 873 000

20 000

0

750 - 75095

76 500
76 500

280 000
2011 2012

1 300 000

750 - 75095

14 302 800
14 302 800

Wspołpraca transgraniczna:
Polska-Ukraina-Białoruś oraz
Polska-Republika Słowacka

600 000

750 - 75075

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

18

700 000

750 - 75018
118 148 939
118 148 939
6 061 284
6 061 284

2010 2013

100 000

710 - 71013

20 000
20 000

52 000

20 000
20 000

20 000
20 000

228 000

0

750 - 75095

280 000
280 000

52 000
52 000

228 000
228 000
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Celem prowadzonego
monitoringu jest obserwacja
realizacji Strategii oraz jej
Monitoring realizacji Strategii
wpływu na rozwój województwa,
rozwoju województwa
a także ocena podejmowanych Urząd Marszałkowski
podkarpackiego na lata 2007-2020
Województwa
działań i osiągniętych rezultatów.
20
oraz procesów społecznoPodkarpackiego
Wyniki monitoringu i oceny
gospodarczych zachodzących w
Departament
Strategii
dostarczają informacji
regionie
i Planowania
niezbędnych do planowania
Przestrzennego
rozwoju oraz wprowadzania
zmian w dokumencie Strategii.

193 032
2011 2012

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

193 032
193 032

Urząd Marszałkowski
Progam wspierania edukacji
Wspieranie edukacji młodzieży z
Województwa
21 uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić
województwa podkarpackiego
Podkarpackiego
talentu" - stypendia.
Departament Edukacji
- wydatki bieżące, z tego
i Kultury - Oddział
Budżet Woj. Podkarpackiego
edukacji
- wydatki majątkowe
Rozbudowa i modernizacja
Dostosowanie budynków do o
Wojewódzkiego Szpitala
przepisów w tym Rozporządzenia
22
Wojewódzki Szpital
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w
Ministra Zdrowia
Podkarpacki im. Jana
Krośnie"
Pawła II w Krośnie
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Modernizacja i rozbudowa
Spełnienie wymogów
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
23
Szpital Wojewódzki Nr
ratownictwa medycznego
w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w
2 im. Św. Jadwigi
Rzeszowie
Królowej w Rzeszowie
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

2006 2012

Modernizacja i doposażenie Szpitala
Zrealizowanie wymogów
Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie
rozporządzenia Ministra Zdrowia
Szpital Wojewódzki Nr
na potrzeby funkcjonowania
z dnia 10.11.2006r.
2 im. Św. Jadwigi
centrum urazowego
Królowej w Rzeszowie
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

2010 2013

3 046 680
2008 2025

Modernizacja Wojewódzkiego
Szpitala im. Św. Ojca Pio w
Przemyślu

Zrealizowanie wymogów
rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10.11.2006r.

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

Wojewódzki Szpital
im. Św. Ojca Pio w
Przemyślu

44 282 300

44 282 300
44 282 300
15 466 400

Specjalistyczny
Dostosowanie pomieszczeń i
Modernizacja i rozbudowa Budynku
26
urządzeń szpitala do wymagań Psychiatryczny Zespół
Nr 3
Rozp. Min. Zdrowia z 10.11.2006 Opieki Zdrowotnej im.
- wydatki bieżące
prof.. Antoniego
- wydatki majątkowe, z tego
Kępińskiego w
Budżet Woj. Podkarpackiego
Jarosławiu
27

Wojewódzki Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2007-2013

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe
Budżet Woj. Podkarpackiego

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
na terenie województwa
podkarpackiego

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120

1 686 450

3 200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

0

170 000
170 000

22 000 000

200 000
200 000

200 000
200 000

13 532 300

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

200 000
200 000

0

22 000 000
22 000 000
9 096 617

13 532 300
13 532 300
3 740 350

0

9 096 617
9 096 617

615 300

3 740 350
3 740 350

861 000

210 150

0

615 300
615 300
1 188 929

861 000
861 000

210 150
210 150

1 000 000

0

851 - 85111
3 200 000
3 200 000
13 250 000

1 188 929
1 188 929
3 300 000

1 000 000
1 000 000
2 150 200

0

851 - 85120
13 250 000
13 250 000
2 575 109

2011 2013

170 000

98 400
98 400

851 - 85111
1 686 450
1 686 450

2007 2012

94 632
94 632

851 - 85111
15 466 400
15 466 400

2008 2012

98 400

851 - 85111

24

25

98 400

801 - 80195
3 046 680
3 046 680

2007 2012

94 632

750 - 75095

851 - 85154

2 485 109
2 485 109
90 000
90 000

3 300 000
3 300 000
1 135 109
1 045 109
1 045 109
90 000
90 000

2 150 200
2 150 200
370 000
370 000
370 000

1 070 000
1 070 000
1 070 000

Strona 12 z 15

0

wróć
Wojewódzki Program Pomocy
Społecznej
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe
Wojewódzki Program Na Rzecz
Wyrównywania Szans Os. Niepełn. i
29
Przeciwdz. Ich Wykluczeniu Społ. Na
lata 2008-2020
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

28

30

Łagodzenie skutków ubóstwa

Wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120

2011 2015

852 - 85217

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120

2011 2020

853 - 85311

Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie

2011 2015

853 - 85332

Muzeum-Zamek w
Łańcucie
Departament Edukacji
i Kultury - Oddział

2010 2013

921 - 92118

3 400 000

7 647 248
7 647 248
7 647 248

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zapewnienie prawidłowej obsługi
Pomoc Techniczna
wdrażania POKL

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe
Muzeum Polaków ratujących Żydów
31 na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów
w Markowej

Muzeum Polaków ratujących
Żydów na Podkarpaciu im.
Rodziny Ulmów w Markowej

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

55 738 041

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)
- wydatki bieżące

1

Poręczenie kredytu
długoterminowego w kwocie
25.000.000 zł (36.773.446 zł)

Wojewódzki Szpital
Podkarpacki im. Jana
Pawła II w Krośni

2007 2022

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

Szpital Wojewódzki
Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie

2008 2014

400 000
400 000

320 000

700 000
700 000

536 500

320 000
320 000
14 603 666

536 500
536 500
14 650 561

14 603 666
1 941 150
12 662 516

305 000

14 650 561
1 948 184
12 702 377

1 500 000

700 000

536 500

14 470 771
14 470 771
1 921 216
12 549 555

4 505 000
4 505 000

2 811 400
2 811 400
0

0
0
0

2 319 000
2 319 000
0

368 200
368 200
0

2 319 000

536 500
536 500
536 500
8 506 860
8 506 860
6 421 585
2 085 275

368 200

777 925

777 925
777 925

777 925

777 925
777 925

1 127 991

777 925
777 925

1 127 991

1 127 991
1 127 991

1 127 991

1 127 991
1 127 991

0

1 127 991
1 127 991

3 506 183

0

3 506 183
3 506 183

368 200
368 200

124 200
124 200

102 487 354
102 487 354

9 819 971
9 819 971

10 535 549
10 535 549

12 109 790
12 109 790

10 276 839
10 276 839

3 155 672

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

124 200

2 319 000
2 319 000

3 551 030

777 925

124 200
124 200
0

0
0

3 106 604

0

800 000
800 000

0

2 811 400
2 811 400

36 773 446

800 000

4 505 000

1 500 000
1 500 000

0

800 000
800 000

536 500
536 500

305 000
305 000

2 811 400

800 000

700 000
700 000

6 405 000
6 405 000

36 773 446
36 773 446

Poręczenie kredytu
długoterminowego w kwocie
8.000.000 zł (9.755.170 zł z
odsetkami).

700 000

3 040 185

2 811 400

2 811 400

9 028 007
9 028 007

2 924 847

7 561 980
7 561 980

2 578 840

4 960 034
4 960 034

2 703 629

4 956 214
4 956 214

2 799 640

4 519 898
4 519 898

2 463 154

4 305 543
4 305 543

2 347 832

4 089 403
4 089 403

2 232 320

3 355 668
3 355 668

1 598 416

141 950
141 950

0
0

0
0

0
0

0

757 - 75704

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Poręczenie kredytu
długoterminowego zaciągniętego
przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im.
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w
2 Dexia Kommunalkredit Bank S.A. z
siedzibą w Warszawie zgodnie z
Uchwałą Nr 101/1681/08 Zarządu
Województwa Podkarpackiego z
dnia 19 marca 2008 r.

55 738 041
15 738 318
39 999 723

6 405 000

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Dostawy i usługi na rzecz Urzędu
Zabezpieczenie środków dla
Urząd Marszałkowski
1 Marszałkowskiego Województwa
zapewnienia ciągłości działania
Województwa
2011 Podkarpackiego
jednostki
Podkarpackiego
750 - 75018
2014
- wydatki bieżące, z tego
Departament
Budżet Woj. Podkarpackiego
Organizacyjny
- wydatki majątkowe

Poręczenie kredytu
długoterminowego zaciągniętego
przez Wojewódzki Szpital
Podkarpacki im. Jana Pawła II w
Krośnie w Dexia Kommunalkredit
Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.
zgodnie z Uchwałą Nr XII/191/07
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 1
października 2007 r.

3 400 000
3 400 000

400 000

9 755 170

3 106 604
3 106 604

1 869 677

3 551 030
3 551 030

1 773 001

3 155 672
3 155 672

1 676 125

3 040 185
3 040 185

405 907

757 - 75704

9 755 170
9 755 170

1 869 677
1 869 677

1 773 001
1 773 001

1 676 125
1 676 125
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405 907
405 907

2 924 847
2 924 847

2 578 840
2 578 840

2 703 629
2 703 629

2 799 640
2 799 640

2 463 154
2 463 154

2 347 832
2 347 832

2 232 320
2 232 320

1 598 416
1 598 416

0
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Poręczenie kredytu
długoterminowego zaciągniętego
przez Wojewódzki Szpital im. Św.
Ojca Pio w Przemyślu w Nordea
3 Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
zgodnie z Uchwałą Nr 105/1822/08
Zarządu Województwa
Podkarpackiego z dnia 16 kwietnia
2008 r.

Poręczenie kredytu
długoterminowego w kwocie
25.000.000 zł (35.924.535 zł z
odsetkami)

Wojewódzki Szpital
im. Św. Ojca Pio w
Przemyślu

2008 2023

35 924 535

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Poręczenie kredytu
długoterminowego zaciągniętego
przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z
Zamoyskich Tarnowskiej w
4 Tarnobrzegu w Nordea Bank Polska
S.A. z siedzibą w Gdyni zgodnie z
Uchwałą Nr 309/6322/10 Zarządu
Województwa Podkarpackiego z
dnia 31 sierpnia 2010 r.

35 924 535
35 924 535

Poręczenie kredytu
długoterminowego w kwocie
3.000.000 zł (3.232.525 zł z
odsetkami).

Wojewódzki Szpital
im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w
Tarnobrzegu

2010 2013

3 232 525

3 232 525
3 232 525

Poręczenie kredytu
długoterminowego w kwocie
12.000.000 zł (14.543.603 zł z
odsetkami).

Szpital Wojewódzki
Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie

2010 2016

14 543 603

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

14 543 603
14 543 603

Poręczenie kredytu
długoterminowego w kwocie
2.000.000 zł (2.258.075 zł z
odsetkami).

Wojewódzki Szpital
im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w
Tarnobrzegu

2011 2014

2 655 727

2 555 896

2 456 066

2 358 127

2 256 405

2 156 574

2 056 744

1 957 711

1 857 083

1 757 252

141 950

0

2 855 388
2 855 388

1 121 429

2 758 543
2 758 543

1 068 658

2 655 727
2 655 727

2 555 896
2 555 896

2 456 066
2 456 066

2 358 127
2 358 127

766 530

2 256 405
2 256 405

2 156 574
2 156 574

2 056 744
2 056 744

1 957 711
1 957 711

1 857 083
1 857 083

1 757 252
1 757 252

141 950
141 950

0

1 121 429
1 121 429

591 176

1 068 658
1 068 658

594 425

766 530
766 530

3 121 644

3 816 457

3 647 094

2 625 013

0

757 - 75704

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Poręczenie kredytu
długoterminowego wraz z
odsetkami zaciągniętego przez
Wojewódzki Szpital im. Zofii z
Zamoyskich Tarnowskiej w
6
Tarnobrzegu w Nordea Bank Polska
S.A. z siedzibą w Gdyni zgodnie z
Uchwałą Nr 68/1532/11 Zarządu
Województwa Podkarpackiego z
dnia 17 sierpnia 2011 r.

2 758 543

757 - 75704

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Poręczenie kredytu
długoterminowego zaciągniętego
przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im.
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z
5
siedzibą w Warszawie zgodnie z
Uchwałą Nr 309/6323/10 Zarządu
Województwa Podkarpackiego z
dnia 31 sierpnia 2010 r.

2 855 388

757 - 75704

2 258 075

591 176
591 176

275 697

594 425
594 425

789 892

3 121 644
3 121 644

734 092

3 816 457
3 816 457

458 394

757 - 75704

2 258 075
2 258 075

275 697
275 697

789 892
789 892

734 092
734 092
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458 394
458 394

3 647 094
3 647 094

2 625 013
2 625 013

0
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Przedsięwzięcia ogółem
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne źródła
- wydatki bieżące
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne źródła
- wydatki majątkowe
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne źródła

2 594 334 233
974 351 758
818 774 675
742 707 800
58 500 000
758 402 125
72 962 952
401 976 819
280 792 898
2 669 456
1 835 932 108
901 388 806
416 797 856
461 914 902
55 830 544

410 671 439
79 163 785
138 875 648
171 803 022
20 828 984
181 562 380
19 088 142
79 173 630
80 718 864
2 581 744
229 109 059
60 075 643
59 702 018
91 084 158
18 247 240

859 286 241
425 785 104
206 061 592
210 475 009
16 964 536
173 470 151
27 335 761
85 376 464
60 670 214
87 712
685 816 090
398 449 343
120 685 128
149 804 795
16 876 824

716 794 218
402 512 551
170 432 556
137 599 111
6 250 000
101 117 938
16 397 456
39 138 192
45 582 290
0
615 676 280
386 115 095
131 294 364
92 016 821
6 250 000

187 172 999 118 577 470
48 037 198 11 301 467
47 982 480 46 809 897
84 903 321 54 216 106
6 250 000
6 250 000
56 389 996 44 832 125
3 458 987
798 156
25 982 022 29 394 897
26 948 987 14 639 072
0
0
130 783 003 73 745 345
44 578 211 10 503 311
22 000 458 17 415 000
57 954 334 39 577 034
6 250 000
6 250 000

Strona 15 z 15

27 670 640
0
27 670 640
0
0
17 670 640
0
17 670 640
0
0
10 000 000
0
10 000 000
0
0

24 825 375
0
24 825 375
0
0
14 825 375
0
14 825 375
0
0
10 000 000
0
10 000 000
0
0

32 929 264
0
32 929 264
0
0
14 950 642
0
14 950 642
0
0
17 978 622
0
17 978 622
0
0

17 131 208
0
17 131 208
0
0
14 152 586
0
14 152 586
0
0
2 978 622
0
2 978 622
0
0

5 865 266
0
5 865 266
0
0
5 865 266
0
5 865 266
0
0
0
0
0
0
0

4 289 403
0
4 289 403
0
0
4 289 403
0
4 289 403
0
0
0
0
0
0
0

3 555 668
0
3 555 668
0
0
3 555 668
0
3 555 668
0
0
0
0
0
0
0

341 950
0
341 950
0
0
341 950
0
341 950
0
0
0
0
0
0
0

200 000
0
200 000
0
0
200 000
0
200 000
0
0
0
0
0
0
0

200 000
0
200 000
0
0
200 000
0
200 000
0
0
0
0
0
0
0

515 117 009
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PROJEKT
UCHWAŁA NR ……..
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ........................................

w sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem
Podkarpackim a Regionem Katalonia (Królestwo Hiszpanii).

Na podstawie art. 18 pkt 14 w związku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.);

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zamiar podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem
Podkarpackim a Regionem Katalonia po uzyskaniu zgody ministra właściwego do
spraw zagranicznych.
§2
Uchwałę wraz z projektem Listu Intencyjnego między Województwem Podkarpackim
a Regionem Katalonia, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały przekazuje się
do ministra właściwego do spraw zagranicznych w celu uzyskania ustawowej zgody.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

PROJEKT
Uzasadnienie
do uchwaly w sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem
Podkarpackim a Regionem Katalonia (Królestwo Hiszpanii).
Kontakty między Województwem Podkarpackim a Regionem Katalonia (Królestwo
Hiszpanii) zostały zapoczątkowane podczas roboczej wizyty delegacji z Regionu Katalonia w
Województwie Podkarpackim w dniu 23 sierpnia 2011 r. Rozmowy dotyczyły zawiązania
ewentualnej współpracy dotyczącej gospodarki odpadami, w tym zagospodarowania
biomasy w województwie podkarpackim. Przedstawiciel Regionu Katalonia, Pan Julii Carbo
zaprosił marszałka na seminarium do Barcelony, gdzie odbędzie się prezentacja
doświadczeń Barcelony w zakresie stworzenia systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi.

Dla

Samorządu

Województwa

Podkarpackiego

jest

to

szczególnie

interesujący obszar współpracy, ze względu na obowiązek nałożony na samorządy
województw w zakresie uchwalenia planów gospodarowania odpadami w związku
z nowelizacją ustawy o utrzymani porządku i czystości.
W efekcie powyższej wizyty, podjęto kontakt z władzami Regionu Katalonia i zgodnie
ustalono, iż zainicjowaniem wzajemnych relacji mogłoby być podpisanie listu intencyjnego
o współpracy międzyregionalnej.
Załączony

do

przedmiotowej

uchwały

projekt

Listu

Intencyjnego

między

Województwem Podkarpackim a Regionem Katalonia podlegać będzie konsultacjom
z

Ministerstwem

Spraw

Zagranicznych

Rzeczypospolitej

Polskiej

oraz

partnerem

hiszpańskim w celu wypracowania treści, która uzyska akceptację Ministra Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

wróć

Załącznik do Uchwały Nr …………………..
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia ………

LIST INTENCYJNY
Województwo Podkarpackie (Rzeczpospolita Polska),
reprezentowane przez Mirosława Karapytę, Marszałka Województwa Podkarpackiego
i
Region Katalonia (Królestwo Hiszpanii),
reprezentowany przez Artura Mas, Prezydenta Regionu Katalonia
zwane dalej Stronami,
- uwzględniając postanowienia Traktatu o przyjaźni i współpracy miedzy
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii z dnia 26 października1992 r.
- mając na względzie członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej oraz Królestwa Hiszpanii
w Unii Europejskiej,
- biorąc pod uwagę zapisy Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy
Transgranicznej miedzy Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi, przyjętej
w Madrycie w dniu 21 maja 1980 r.
wyrażają wolę:
−

wspierania współpracy celem rozwijania partnerskich
Województwem Podkarpackim i Regionem Katalonia,

relacji

pomiędzy

−

tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi współpracy w dziedzinie gospodarki,
kultury i turystyki oraz ochrony środowiska uwzględniając możliwości wykorzystania
finansowania ze środków w ramach programów UE,

−

pogłębiania współpracy pomiędzy mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi oraz
instytucjami społecznymi Województwa Podkarpackiego i Regionu Katalonia,

−

zawarcia porozumienia o współpracy międzyregionalnej w celu realizacji zamierzeń,
określonych w niniejszym liście intencyjnym.

List intencyjny sporządzono w …………… dnia …………………………. w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim, hiszpańskim i angielskim,przy
czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy
interpretacji, tekst angielski będzie rozstrzygający.
W imieniu
Województwa Podkarpackiego

W imieniu
Regionu Katalonia

Mirosław Karapyta
Marszałek Województwa

Artur Mas
Prezydent Regionu

wróć

UCHWAŁA NR……..
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …………….

Projekt

2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VI/81/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określonych zadań Samorządu Województwa
Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011.
Na podstawie art.18 pkt.20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
wojewódzkim ( Dz.U. z dnia 2001 Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.),
w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r.
w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.
Nr 187, poz.1940 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. Nr 242,
poz. 1776), Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego
2008r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
(Dz.U. Nr 29, poz.172) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r.
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. Nr 88,
poz.808 z póź. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje :
§1
1. W §1 Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr VI/81/11 z dnia
28 lutego 2011r. w sprawie określonych zadań Samorządu Województwa
Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011 kwotę 6 254 735 zł
zastępuje się kwotą 9 691 040 zł.
2. Pozostałe zapisy w/w Uchwały pozostają bez zmian.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Na podstawie art.35 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r.
Nr 127, poz. 721 z późn.zm.) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych określone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja
2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.
U. Nr 88, poz.808 z późn.zm.), dla Samorządu Województwa Podkarpackiego,
w wysokości 6 254 735 zł, Uchwałą Nr VI/81/11 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011r. przeznaczono na:
1. dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących
rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem
rozbiórki tych obiektów
2. dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.
3. zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Pismem z dnia 26 sierpnia br., którego faks Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej otrzymał 30 sierpnia br., Samorząd Województwa został poinformowany
o zwiększeniu środków PFRON do dyspozycji w 2011r. do kwoty 9 691 040 zł
(zwiększenie o 3 436 305 zł).
Kwotę tą przeznacza się na realizację zadania pn. zlecanie zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz
organizacjom pozarządowym. Dotychczas na zadanie to przeznaczono 37 830 zł.
Wszystkie kompletne wnioski dotyczące dofinansowania robót budowlanych,
dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych zostały objęte
dofinansowaniem po Uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28
lutego 2011r.

wróć

Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia

-projekt-

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli
do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień
w Rzeszowie.
Działając na podstawie art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit. b. ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), art. 18 pkt. 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póź. zm.).
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wybiera się następujących
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy
Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie w kadencji
2011 r.-2014 r.

1)
2)
3)
§2
Uchwałę przekazuje się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do
projektu
Uchwały
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego
w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli
do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień
w Rzeszowie.

W dniu 15 października 2011 r. upływa 3 - letnia kadencja Rady Społecznej
przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie, w związku z tym
zachodzi konieczność powołania nowej Rady.
Zgodnie z obowiązującym Statutem tej jednostki w skład Rady Społecznej
wchodzi

trzech

przedstawicieli

wybieranych

przez

Sejmik

Województwa

Podkarpackiego.
Wybór tych przedstawicieli umożliwi Zarządowi Województwa Podkarpackiego
powołanie nowej Rady Społecznej w kadencji 2011-2014.
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Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia

-projekt-

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli
do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia
od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.
Działając na podstawie art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit. b. ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), art. 18 pkt. 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1590 z póź. zm.).
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wybiera się następujących
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy
Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
w Stalowej Woli w kadencji 2011 r.-2015 r.

1)
§2
Uchwałę przekazuje się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru
przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady
Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia w Stalowej Woli.
W dniu 23 października 2011 r. upływa 4 - letnia kadencja Rady Społecznej
Wojewódzkim

przy

Ośrodku

Terapii

Uzależnienia

od

Alkoholu

i Współuzależnienia w Stalowej Woli w związku z tym zachodzi konieczność
powołania nowej Rady.
Zgodnie z obowiązującym Statutem tej jednostki w skład Rady Społecznej
wchodzi

jeden

przedstawiciel

wybierany

przez

Sejmik

Województwa

Podkarpackiego.
Wybór przedstawiciela umożliwi Zarządowi Województwa Podkarpackiego
powołanie nowej Rady Społecznej w kadencji 2011 r.-2015 r.
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UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w Rzeszowie
z dnia
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póź. zm.), art. 77, art. 81 ust. 1 i
art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz uchwał Sejmiku Województwa
Podkarpackiego nr III/38/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze
województwa podkarpackiego
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala co następuje:
§1
Załącznik do uchwały Nr IX/143/11 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa
podkarpackiego,
pt. „Wykaz podmiotów, którym została udzielona dotacja na prace konserwatorskie,
restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2011 roku”
otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zmiana uchwały Nr IX/143/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie

lub

roboty

rejestru zabytków położonych

budowlane
na

przy

zabytkach

obszarze województwa

wpisanych

do

podkarpackiego

podyktowana jest:
I. Rezygnacją czterech Beneficjentów z przyznanej dotacji tj.:
1. Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku – 20 000 zł,
2. Parafia Katolicka Obrządku Greckokatolickiego pw. Św. Mikołaja w Lubaczowie –
40 000 zł,
3. Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu – 50 000 zł,
4. Powiat Przeworski – 30 000 zł,
na łączną kwotę 140 000 zł. W związku z tym wykreśla się z załącznika do uchwały
Nr IX/143/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 maja 2011 roku
następujące punkty 62,65,129,158 i proponuje się wykorzystać ww. środki
finansowe:
- przyznając dotację - dodając do ww. załącznika pkt. 160,161,162,163:
Lp.

Wnioskodawca

160.

Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy
nr 1 im. Marii
Grzegorzewskiej
w Przemyślu
Klasztor
OO. Dominikanów
w Borku Starym
Zakon OO. Karmelitów
Klasztor w Pilźnie
Parafia Rzymsko –
Katolicka pw. Św. Jana
Chrzciciela w Ulanowie

161.

162.
163.

Rodzaj prac lub robót budowlanych przy
zabytku
Remont budynku głównego Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Przemyślu

Kwota
dotacji
20 000

Konserwacja ołtarza bocznego w kościele
OO. Dominikanów w Borku Starym

20 000

Remont murów kościoła klasztornego OO. Karmelitów
w Pilźnie
Wymiana podwalin oraz pokrycia dachowego kościoła
pw. Św. Jana Chrzciciela w Ulanowie

20 000
20 000

- zwiększyć dotację dla:

1. Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze na
konserwację balustrady chóru i prospektu organowego w kościele pw. Św. Michała
Archanioła w Kańczudze o 10 000 zł - (pkt. 43 ww. załącznika),
2. Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy na
remont elewacji kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego w Sieteszy o 10 000 zł (pkt. 97 ww. załącznika),
3. Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie na
izolację pionową ścian fundamentowych, drenaż opaskowy i płytę odbojową przy
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kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie o 20 000 zł (pkt. 100 ww.
załącznika),
4. Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy na remont
elewacji, instalacja odgromowa klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy – 20 000
zł (pkt. 47 ww. załącznika) oraz dopisać do nazwy wnioskodawcy Dom Zakonny.
II. Zwiększeniem o 250 000 zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
położonych na obszarze województwa podkarpackiego w 2011 roku – proponuje
się przeznaczyć ww. środki finansowe dla podmiotów, które złożyły wniosek w trybie
art. 3 par. 6 Zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
położonych na obszarze województwa podkarpackiego tj. na prace interwencyjne
wynikające z zagrożenia zabytku i posiadające opinię Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków

potwierdzającą

ten

fakt

-

dodając

do

ww.

załącznika

pkt.

164,165,166,167,168,169,170,171,172,173:
Lp.
164.

165.

166.
167.
168.
169.

170.

171.

172.

173.

Wnioskodawca
Stowarzyszenie Ratowania
Cerkwi w Baligrodzie
Parafia Rzymsko – Katolicka
pw. Matki Bożej
Bieszczadzkiej
w Ustrzykach Dolnych
Towarzystwo Miłośników
Nowego Żmigrodu
w Nowym Żmigrodzie
Parafia Rzymsko – Katolicka
pw. Św. Huberta w Miłocinie
Gmina Gać
Parafia Rzymsko –Katolicka
pw. Narodzenia NMP
w Węglówce
Parafia Rzymsko – Katolicka
pw. Św. Michała Archanioła
w Płazowie
Dom Macierzysty
Zgromadzenia
Św. M. Archanioła
w Miejscu Piastowym
Klasztor Znalezienia Krzyża
Świętego Zakonu Braci
Mniejszych Konwentualnych
Franciszkanów
w Kalwarii Pacławskiej
Klasztor
OO. Bernardynów
w Rzeszowie

Rodzaj prac lub robót budowlanych przy
zabytku
Odnowa sklepień cerkwi w Baligrodzie

Wykonania drenażu odwadniającego kościół pw. MB
Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych

Wymiana poszycia dachowego, stolarki okiennej oraz
rekonstrukcja ścian zewnętrznych budynku zajazdu
w Nowym Żmigrodzie
Wykonanie remontu elewacji kaplicy w Miłocinie
Prace remontowo – konserwatorskie budynku
Spółdzielczego Uniwersytetu Ludowego w Gaci
Remont elementów budynku kościoła
pw. Narodzenia NMP w Węglówce
Wymiana pokrycia dachowego i wzmocnienie
konstrukcji sygnaturki na wieży kościoła
pw. Św. Michała Archanioła w Płazowie
Remont elewacji budynku Domu Macierzystego
Zgromadzenia Św. M. Archanioła w Miejscu
Piastowym
Remont elewacji wraz z wykonaniem kolorystyki
budynku kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego
w Kalwarii Pacławskiej
Przywrócenie pierwotnej formy wejścia bocznego do
Bazyliki OO. Bernardynów w Rzeszowie oraz
wykonanie nowych spiżowych drzwi od strony
południowej.

Kwota
dotacji
45 000

15 000

20 000
30 000
30 000
20 000

20 000

20 000

30 000

20 000
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III. Zmianą zakresów rzeczowych prac - zgodnie z obowiązującymi ww. zasadami
i kryteriami do Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego wpłynęły
aktualizacje zakresów rzeczowych dotowanych prac, z których wynika, iż w związku
z otrzymaniem mniejszej dotacji od wnioskowanej Beneficjenci ograniczają zakres
prac możliwy do wykonania w ramach przyznanych środków. Proponuje się zmienić
zakresy rzeczowe w pkt. 1, 2, 5, 13, 14, 16, 20, 29, 30, 34, 35, 40, 51, 56, 57, 69, 70,
76, 77, 98, 102, 103, 108, 109, 111, 122, 129, 138, 143, 150 ww. załącznika.

Wykaz podmiotów, którym została udzielona dotacja na prace konserwatorskie, resteuaratorskie lub roboty
wróć
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków , położonych na obszarze województwa
podkarpackiego w 2011 roku
Załącznik do
uchwały
Nr………………
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego
z dnia……….....
2011 r

Lp.
1

2

3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17

18

Wnioskodawca

Rodzj prac lub robót budowlanych przy zabytku

Kwota dotacj

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Wojciecha
w Bachórzu
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Ścięcia Św. Jana
Chrzciciela w Baranowie
Sandomierskim
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Józefa w Baryczy
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Wojciecha
w Bielinach
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Opieki MB Uzdrowienia
Chorych w Bihalach
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. S. Kostki w Birczy
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Stanisława B.M.
w Boguchwale
Parafia Rzymsko -Katolicka
pw. Św. Mikołaja w Borowej
Parafia Rzymsko -Katolicka
pw. Św. Jana Chrzciciela
w Brzeźnicy
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Wszystkich Świętych w
Chorzelowie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw.Trójcy Św. w Czudcu
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Niepokalanego Serca
NMP w Dubiecku
Klasztor OO. Bernardynów
w Dukli
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Michała Archanioła
w Dwerniku
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Zofii w Dylągowej
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Wawrzyńca
w Dynowie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Wawrzyńca
w Dynowie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Narodzenia NMP
w Frysztaku

Prace konserwatorskie polichromii w kościele pw. Św. Wojciecha
w Bachórzu

30 000

Konserwacja ołtarza bocznego Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w kościele pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Baranowie
Sandomierskim

10 000

Remont i wymiana pokrycia dachowego kościoła
pw. Św. Józefa w Baryczy

20 000

Konserwacja polichromii ściennej przejścia za prezbitrium
i zakrystią w kościele pw. Św. Wojciecha w Bielinach

20 000

Prace remontowo - konserwatorskie fundamentów i ścian
drewnianego kościoła pw. Opieki MB Uzdrowienia Chorych
w Bihalach

40 000

Remont konstrukcji i wymiana pokrycia dachowego w budynku
kościoła filialnego w Rudawce

20 000

Konserwacja polichromii ściennej w kościele
pw. Św. Stanisława w Boguchwale - kontynuacja

20 000

Przebudowa ogrodzenia przy kościele pw. Św. Mikołaja
w Borowej - kontynuacja

60 000

Konserwacja polichromii w transepcie kościoła pw. Św. Jana
Chrzciciela w Brzeźnicy

30 000

Konserwacja polichromii ściennej w prezbiterium i zachodniej
części transeptu w kościele pw.Wszystkich Świętych
w Chorzelowie
Remont dachów kaplic bocznych kościoła pw. Trójcy Św.
w Czudcu
Konserwacja prospektu organowego z kościoła
pw. Niepokalanego Serca NMP w Dubiecku
Remont elewacji kościoła OO. Bernardynów w Dukli - III etap

20 000
20 000
10 000
90 000

Remont dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Chmielu
30 000

Konserwacja wyposażenia kościoła pw. Św. Zofii w Dylągowej kontynuacja
Prace konserwatorskie ołtarza bocznego Św. Antoniego
w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie - I etap

20 000
20 000

Prace konserwatorskie ołtarza bocznego Św. Antoniego
w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Dynowie - II etap

30 000

Konserwacja ławek oraz dwóch feretronów w kościele
pw. Narodzenia NMP we Frysztaku

20 000

19

20
21
22

23
24
25

26

27
28

29

30

31
32
33
34

35

36

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Wojciecha
w Gawłuszowicach
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Trójcy Przenajświętszej
w Głogowie Młp.
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Barbary w Golcowej
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Mikołaja
w Grabownicy Starzeńskiej
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Barbary
w Grodzisku Dolnym
Parafia Rzymsko - Katolicka
w Haczowie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Doroty w Harklowej
Parafia Greckokatolicka
pw. Soboru Przenajświętszej
Bogurodzicy i Proroa Eliasza
w Hłomczy
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Anny w Hoczwi
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Horyńcu Zdroju
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Narodzenia NMP
w Hyżnem
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Narodzenia NMP
w Jaksmanicach
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw.Św. Augustyna BPA
w Jamach Wielkich
Klasztor OO. Dominikanów w
Jarosławiu
Klasztor Franciszkanów
w Jarosławiu
Klasztor Sióstr Benedyktynek
w Jarosławiu
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Bożego Ciała
w Jarosławiu
Ośrodek Kultury i Formacji
Chrześcijańskiej im.
Służebnicy Bożej Anny Jenke
w Jarosławiu
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Remont budynku plebani w Gawłuszowicach - kontynuacja

40 000

Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele pw. Trójcy
Przenajświętszej w Głogowie Młp.

30 000

Wykonanie wewnętrznej instalacji bezpieczeństwa w budynku
kościoła pw. Św. Barbary w Golcowej

10 000

Remont plebani z w Grabownicy Starzeńskiej

50 000

Renowacja i zabezpieczenie fundamentów kościoła
pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym

150 000

Prace konserwatorsko - remontowe przy kamiennym ogrodzeniu
kościoła parafialnego w Haczowie
Konserwacja elewacji kościoła pw. Św. Doroty w Harklowej kontynuacja

40 000
40 000

Wykonanie instalacji odgromowej cerkwi pw. Soboru
Przenajświętszej Bogurodzicy i Proroka Eliasza w Hłomczy

10 000

Konserwacja i restauracja ołtarza głównego - II etap w kościele
pw. Św. Anny w Hoczwi

30 000

Odbudowa spalonego dachu kościoła pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju

200 000

Konserwacja 7 stacji Drogi Krzyżowej w kościele pw. Narodzenia
NMP w Hyżnem

10 000

Prace konserwatorskie elewacji kościoła pw. Narodzenia NMP
w Jaksmanicach

10 000

Prace remontowo - konserwatorskie podwalin i ścian oraz
montaż instalacji odgromowej na kościele pw. Św. Augustyna
BPA w Jamach Wielkich
Izolacja pionowa i pozioma murów Klasztoru OO. Dominikanów
w Jarosławiu
Konserwacja polichromii ściennych prezbiterium w kościele
Franciszkanów pw. Św. Trójcy w Jarosławiu
Osuszanie i izolacja fundamentów oraz wymiana stolarki
drzwiowej zewnętrznej i wiatrołapu budynku klasztornego
w Jarosławiu
Prace remontowo - konserwatorskie elewacji zewnętrznej
pojezuickiego kolegium oraz wieży zegarowej w Jarosławiu

Prace wykończeniowe budowlane wraz z wymianą stolarki
otworowej w opactwie pobenedyktyńskim w Jarosławiu

20 000
200 000
20 000
30 000

40 000

100 000

37

Parafia Greckokatolicka
Konserwacja ikonostasu w cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego
pw. Przemienienia Pańskiego
w Jarosławiu
w Jarosławiu

30 000

38

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
w Jasionowie

Renowacja i konserwacja organów w kościele
pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jasionowie

30 000

39

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Stanisława BM
w Jodłowej

Wzmocnienie fundamentów pomnika Konstytucji 3-go Maja
i bitwy Racławickiej w Jodłowej Odtworzenie ramy konstrukcyjnej
i aplikacji na obrazie Św. Mikołaja
z kościoła cmentarnego w Jodłowej

10 000

40

41

42

43

44

45

46

47

48
49
50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Stanisława BM
w Jodłowej
Parafia Prawosławna
Zaśnięcia NMP
w Kalnikowie

Remont fundamentów i podwalin kościoła pw. Św. Stanisława
BM w Jodłowej

wróć

80 000

Prace remontowo - konserwatorskie kopuły i ścian bocznych
cerkwi prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP w Kalnikowie

20 000

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Najś. Serca Pana Jezusa
w Kamieniu

Konserwacja stali i polichromii w zakrysti w kościele pw. Najś.
Serca Pana Jezusa w Kamieniu

30 000

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Michała Archanioła
w Kańczudze
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Michała Archanioła
w Klimkówce
Parafia Prawosławna
pw. Pokrowa M.B.
w Kłokowicach
Parafia Prawosławna
pw. Opieki Matki Bożej
w Komańczy
Zgromadzenie Sióstr Najśw.
Rodziny z Nazaretu, Dom
Zakonny w Komańczy
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. MB Pocieszenia
w Komborni
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Marcina w Kopkach
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św.Jakuba Apostoła
w Korczowej
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Marcina
w Krasiczynie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Marcina
w Krasiczynie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Trójcy Św. - Fara
w Krośnie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Marcina
w Krościenku Wyżnym
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Marcina
w Krościenku Wyżnym
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Narodzenia NMP
w Króliku Polskim
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Matki Bożej Pocieszenia
w Krzemienicy
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Józefa w Tarnawcu
z siedzibą w Kuryłówce
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Józefa w Tarnawcu
z siedzibą w Kuryłówce

Konserwacja balustrady chóru i prospektu organowego kościoła
pw. Św. Michała Archanioła w Kańczudze

40 000

Konserwacja struktury ołtarzowej, rzeźb, obrazów w kościele
pw. Św. Michała Archanioła w Klimkówce

30 000

Impregnacja elementów drewnianych, wymiana częściowa
więźby dachu i odeskowania oraz całkowita wymiana pokrycia
dachu dzwonnicy w Młodowicach

10 000

Remont fundamentów cerkwi filialnej w Turzańsku

20 000

Remont elewacji, instalacja odgromowa klasztoru Sióstr
Nazaretanek w Komańczy

60 000

Remont schodów głównych wraz z podestem przy kościele
pw. MB Pocieszenia w Komborni

10 000

Konserwacja ołtarza bocznego Niepokalanego Serca Maryji
w kościele pw. Św. Marcina w Kopkach

10 000

Konserwacja ołtarza bocznego w kościele filialnym w Młynach

10 000

Wymiana stolarki okiennej i renowacja stolarki drzwiowej
kościoła pw. Św. Marcina w Krasiczynie

40 000

Prace konserwatorskie przy kolekcji szat liturgicznych
z kościoła pw. Św. Marcina w Krasiczynie

10 000

Konserwacja nawarstwień ściennych nawy głównej w kościele
pw. Trójcy Św. w Krośnie

20 000

Konserwacja gotyckiej rzeźby Chrystusa Ukrzyżowanego
z kościola pw. Św. Marcina w Krościenku Wyżnym

10 000

Konserwacja witraży w kościele pw. Św. Marcina w Krościenku
Wyżnym

10 000

Prace remontowo - konserwatorskie przy nawie głównej i
prezbiterium w kościele filialnym w Bałuciance - kontynuacja

50 000

Prace konserwatorskie ołtarza bocznego w kościele pw. Św.
Jakuba w Krzemienicy

20 000

Konserwacja polichromii ściennych w kościele pw. Św. Józefa
w Kuryłówce

30 000

Remont pokrycia dachu kościoła pw. Św. Mikołaja w Kuryłówce

50 000

60

61

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Nawiedzenia NMP
w Lesku
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Świętej Trójcy
w Leżajsku

wróć

Remont i konserwacja dzwonnicy kościoła pw. Nawiedzenia
NMP w Lesku

40 000

Rewitalizacja Zespołu Kościoła Farnego w Leżajsku kontynuacja - remont budynku plebani

100 000

Konserwacja ikonostasu w kościele pw. Św. Michała Archanioła
w Brzeżawie

10 000

Konserwacja ołtarza pw. MB Lubaczowskiej z kościoła
pw. Św. Stanisława B.M. w Lubaczowie

30 000

Prace remontowo - konserwatorskie przy fundamentach
i wymianie podwalin kościoła pw. Wniebowzięcia NMP
w Lutczy

10 000

Konserwacja dwóch witraży w transpekcie północnym kościoła
Farnego pw. Św. Stanisława w Łańcucie

20 000

Remont podwalin i osuszenie murów kościoła
pw. Św. Bartłomieja w Łękach Górnych

25 000

62
63

64

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego w Lipie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Stanisława B.M.
w Lubaczowie

65
66

67

68

69

70

71

72

73

74

75
76
77

78

79

80

81

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
w Lutczy
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Stanisława Biskupa w
Łańcucie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Bartłomieja
w Łękach Górnych
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Objawienia Pańskiego
w Łukawcu
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Michała Archanioła
w Małej
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Michała Archanioła
w Michałówce
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. MB Śnieżnej
w Miękiszu Nowym
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Łukasza Ew.
w Mrowli
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Nehrybce
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Bartłomieja
w Nienadówce
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Józefa w Nisku
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Mikołaja
w Nowotańcu
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Katarzyny D.M.
w Odrzykoniu
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Michała Archanioła
w Płazowie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. MB Gromnicznej
w Porażu
Archidiecezja Przemysko Warszawska obrządku
greckokatolickiego (biz-ukr.)
w Przemyślu

Konserwacja czterech obrazów w kościele pw. Objawienia
Pańskiego w Łukawcu

10 000

Wykonanie instalacji elektrycznej kościoła pw. Św. Michała
Archanioła w Małej

10 000

Prace konserwatorskie polichromii w kościele pw. Św. Michała
Archanioła w Michałówce

20 000

Montaż instalacji systemu alarmowego oraz włamania i napadu
w kościele pw. MB Śnieżnej w Miękiszu Nowym

10 000

Prace konserwatorsko - restauratorskie cokołu kościoła
pw. Św. Łukasza Ew. w Mrowli

40 000

Remont ogrodzenia przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Nehrybce

20 000

Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Bartłomieja
Nienadówce

10 000

Konserwacja drzwi głównego wejścia kościoła pw. Św. Józefa
w Nisku
Wymiana stolarki okiennej kościoła pw. Św. Mikołaja
w Nowotańcu

10 000
20 000

Remont i konserwacja elewacji kościoła pw. Św. Katarzyny D.M.
w Odrzykoniu

30 000

Renowacja elewacji kościoła pw. Św. Michała Archanioła
w Płazowie

40 000

Konserwacja i restauracja ambony w kościele pw. MB
Gromnicznej w Porażu

10 000

Remont elewacji zewnętrznej i cokołu wraz z odrestaurowaniem
sztukaterii budynku przy Placu Czackiego 1 w Przemyślu

50 000

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92
93

94

95

96

97

98

99

100

101

Parafia Prawosławna
pw. Zaśnięcia NMP
w Przemyślu
Przemyska Kapituła
Metropolitalna Obrządku
Łacińskiego w Przemyślu
Archidiecezjalny Instytut
Muzyki Sakralnej
w Przemyślu
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. NMP Nieustającej
Pomocy w Przemyślu
Parafia Rzymsko - Katolicka
św. Jana Chrzciciela przy
Bazylice Archikatedralnej
w Przemyślu
Archidiecezja Przemyska
Obrządku Łacińskiego w
Przemyślu
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Ducha Świetego
w Przeworsku
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Podwyższenia Św. Krzyża
w Pysznicy
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Przemienienia Pańskiego
w Ropczycach
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Tomasza Apostoła w
Rybotyczach
Parafia Rzymsko- Katolicka
pw. Św. Wawrzyńca
w Rymanowie
Parafia Prawosławna
pw. Św. Trójcy w Sanoku
Biskupstwo Przemyskie
i Nowosądeckie Polskiego
Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego w Sanoku
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Przemienienia Pańskiego
w Sanoku
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Najśw. Serca Pana
Jezusa w Sarnowie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Antoniego
Padewskiego w Sieteszy
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. M. Archanioła
w Spiach
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Floriana
w Stalowej Woli
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Strzyżowie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Matki Bożej Szkaplerznej
w Stubnie

wróć

Remont ścian wewnątrz, wymiana okien w cerkwi
pw. Zaśnięcia NMP w Przemyślu

10 000

Remont elewacji, osuszenie findamentów budynku Przemyskiej
Kapituły Metropolitalnej przy ul. Kapitulnej 2 w Przemyślu

80 000

Remont elewacji wraz z wykonaniem kolorystyki oraz wymianą
stolarki okiennej w budynku Archidiecezjalnego Instytutu Muzyki
Sakralne przy ul. Zamkowej 3 w Przemyślu
Osuszenie murów wewnętrznych oraz prace konserwatorskie
i malarskie kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy
w Przemyślu
Wykonanie izolacji poziomej, zabezpieczenie ścian
fundamentowych, wzmocnienie nadproży, renowacja wątków
murów oraz wykonanie drenażu w obrębie Bazyliki i rotundy Św.
Mikołaja w Przemyślu
Wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem oraz wymiana
stropów nad II piętrem w budynku dawnego zespołu
klasztornego przy ul. Popiełuszki w Przemyślu

20 000

100 000

180 000

40 000

Konserwacja elewacji ściany zachodniej wieży kościoła
pw. Ducha Świętego w Przeworsku

40 000

Przebudowa dachu wraz z konstrukcją nośną budynku plebani
w Pysznicy

40 000

Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym, kazalnicy
i schodach ambony w kościele pw. Przemienienia Pańskiego
w Ropczycach
Prace remontowo - konserwatorskie murowanego ogrodzenia
przy kościele pw. Św. Tomasza Apostoła w Rybotyczach kontynuacja
Prace konserwatorsko - restauratorskie kaplicy Chrystusa
Ukrzyżowanego oraz przy ołtarzu Serca Jezusowego
w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Rymanowie
Konserwacja chóru w cerkwi katedralnej pw. Trójcy Św.
w Sanoku

20 000

50 000

20 000
10 000

Prace remontowo - konserwatorskie dachu budynku Kurii
Biskupiej w Sanoku

10 000

Zmiana pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów wieźby
dachowej kościoła pw. Przemienienia Pańskiego
w Sanoku - kontynuacja

60 000

Remont i konserwacja witraży kościoła pw. Najśw. Serca Pana
Jezusa w Sarnowie

10 000

Remont elewacji kościoła pw. Św. Antoniego Padewskiego
w Sieteszy

30 000

Konserwacja ołtarza bocznego Matki Bożej Różańcowej
w kościele pw. Św. M. Archanioła w Spiach
Przywrócenie pierwotnych wykładzin architektonicznych
w nawach bocznych, odtworzenie posadzek, modernizacjia
instalacji elektrycznej i c.o. w kościele pw. Św. Floriana
w Stalowej Woli
Izolacja pionowa ścian fundamentowych, drenaż opaskowy
i płyta odbojowa przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Strzyżowie
Konserwacja malowideł ściennych w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Stubienku - kontynuacja

10 000

30 000

50 000

10 000
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111

112
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114

115

116

117

118

119

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Matki Bożej Szkaplerznej
w Stubnie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
w Ślęzakach
Zgromadzenie Sióstr Św.
Dominika - Dom Zakonny
w Tarnobrzegu - Wielowieś
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Wniebowzięcia NMP
w Trepczy
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Wawrzyńca
w Trzcianie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Opatrzności Bożej
w Trzebosi
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Rodziny w Trześni
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych
w Tuszowie Narodowym
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Katarzyny
w Tyczynie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Mikołaja w Tyrawie
Wołoskiej
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. NMP Królowej Polski
w Ustrzykach Dolnych
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Walawie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Wawrzyńca
w Warzycach
Parafia Greckokatolicka
pw. Św. Michała
w Wielopolu
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Narodzenia NMP
w Wietlinie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. M. Archanioła
w Wietrznie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Nawiedzenia NMP
w Woli Rzeczyckiej
Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. Przemienienia Pańskiego
w Woli Zarczyckiej

Konserwacja ramy obrazu MB z Dzieciątkiem w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Stubienku

10 000

Prace remontowo-konserwatorskie cokołu kościoła
pw. Wniebowzięcia NMP w Ślęzakach - kontynuacja

10 000

wróć

Konserwacja ołtarza głównego w kaplicy Sióstr Dominikanek
zespołu klasztornego SS Dominikanek w Tarnobrzegu - Wielowsi

10 000

Montaż instalacji przeciwwłamaniowej w cerkwi
w Międzybrodziu

10 000

Prace konserwatorsko- restauratorskie przy fundamencie cokołu
kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Trzcianie - kontynuacja

10 000

Konserwacja organów oraz prospektu organowego w kościele
pw. Opatrzności Bożej w Trzebosi

10 000

Naprawa tynków zewnętrznych i elewacji koscioła pw. Św.
Rodziny w Trześni
Konserwacja ołtarza Serca Pana Jezusa w kościele pw. MB
Wspomożenia Wiernych w Tuszowie Narodowym

Prace konserwatorskie tynków i malowideł w prezbiterium
kościoła pw. Św. Katarzyny w Tyczynie - kontynuacja
Konserwacja ołtarzy bocznych w kościele pw. Św. Mikołaja
w Tyrawie Wołowskiej

100 000

20 000

20 000

20 000

Wymiana pokrycia dachowego w kościele pw. NMP Królowej
Polski w Ustrzykach Dolnych

30 000

Konserwacja ołtarza bocznego w kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Walawie

10 000

Konserwacja ołtarza bocznego Maryjnego w kościele
pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach - kontynuacja

10 000

Prace konserwatorsko - remontowe pokrycia dachowego
i elewacji cerkwi pw. Św. Michała w Zagórzu - Wielopolu

20 000

Remont dachu kościoła filialnego w Wysocku

20 000

Konserwacja ołtarza bocznego z obrazem Ukrzyżowania
w kościele pw. Św. M. Archanioła w Wietrznie

10 000

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej budynku kościoła
pw. Nawiedzenia NMP w Woli Rzeczyckiej

20 000

Remont wieży kościoła pw. Przemienienia Pańskiego
w Woli Zarczyckiej

20 000

120

Parafia Rzymsko - Katolicka
Konserwacja ambony w kościele pw. MB. Królowej Polski
pw. Matki Bożej Królowej
w Wólce Niedźwiedzkiej - kontynuacja
Polski w Wólce Niedźwiedzkiej

10 000

121

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Józefa w Wysokiej
Strzyżowskiej

25 000

Osuszenie murów, wykonanie izolacji poziomej wraz
z odwodnieniem terenu przy kościele pw. Św. Józefa
w Wysokiej Strzyżowskiej

122
123

124

125

126
127
128

Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Anny w Zaklikowie
Parafia Prawosławna
pw. Św. Kosmy i Damiana
w Zapałowie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Mikołaja Bpa
w Zgórsku
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Stanisława B.M.
w Zręcinie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Żurawicy
Marcin Franciszek Krasicki Bachórzec
Miejski Zakład Komunikacji
Sp. z o.o w Jarosławiu

Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele cmentarnym
pw. Św. Anny w Zaklikowie

wróć
20
000

Konserwacja ikonostasu w cerkwi prawosławnej
pw. Św. Kosmy i Damiana w Zapałowie

15 000

Konserwacja ołtarzy bocznych i figury Św. Mikołaja w kościele
pw. Św. Mikołaja w Zgórsku

25 000

Renowacja ołtarza bocznego Św. Rodziny w kościele
pw. Św. Stanisława B.M w Zręcinie

20 000

Wymiana stolarki okiennej w budynku Polskiego Domu
Katolickiego w Żurawicy

30 000

Kontynuacja remontu kaplicy grobowej Hr Krasickich w Bachórcu
Remont dachów w dawnym zespole budynków gazowni
miejskiej, obecnie Miejski Zakład Komunikacji
w Jarosławiu

10 000
50 000

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

143

144

145

Stowarzyszenie Odnowy Wsi
"WOLAN" w Kotowej Woli
Zofia Szydłowska - Krosno

Remont kapitalny dworku rodziny Horodyńskich w Kotowej Woli

Naprawa dachu, wymiana stolarki, remont elewacji i tynków
budynków przy ul. Lewakowskiego 1 w Krośnie
Gliwicka Agencja Turystyczna Konserwacja ścian gotyckiego skrzydła zamku w Lesku
SA Gliwice - Oddział Lesko
Muzeum Kresów
w Lubaczowie
Muzeum Kresów
w Lubaczowie
Ochotnicza Straż Pożarna w
Mielcu
Fundacja Pro Academia
Narolense w Narolu
Zespół Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego
w Nowosielcach
Cariatas Archidiecezji
Przemyskiej w Przemyślu
Zespół Szkół
Ogólnokształcących
i Zawodowych w Przeworsku
Komenda Wojewódzka
w Rzeszowie
Uniwersytet Rzeszowski
w Rzeszowie
Miejski Zarząd Budynkow
Mieszkalnych Sp. z o.o. Rzeszów
Podkarpackie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej
w Rzeszowie
Stowarzyszenie Opieki Nad
Starym Cmentarzem
w Sanoku
Tarnobrzeskie Społeczne
Towarzystwo Oświatowe
w Tarnobrzegu

Konserwacja polichromii w cerkwi w Radrużu
Montaż systemu gaszenia mgłowego FOG wraz z wymianą
gontów na cerkwi w Radrużu
Prace remontowe fundamentów, ścian zewnętrznych , dachu
oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku strażnicy i
wozowni OSP w Mielcu
Odtworzenie tynków wewnętrznych na piętrze i poddaszu
budynku głównego pałacu w Narolu
Remont elewacji budynku dworu w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach
Remont elewacji budynku przy ul. Ks. Piotra Skargi 6 w
Przemyślu
Remont i renowacja elewacji oraz izolacja ścian
fundamentowych i piwnicznych budynku ZSO i Z w Przeworsku
Odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej , izolacja pionowa
ścian piwnic budynku Posterunku Policji w Niwiskach
Remont murków w Parku Inwalidów Wojennych w Rzeszowie

70 000
10 000
20 000
30 000
90 000
30 000
50 000
30 000
50 000
20 000
30 000
20 000

Remont murkow w Parku Inwalidów Wojennych w Rzeszowie
20 000
Prace remontowo - konserwatorskie dachu i stropu ze schodami
w budynku Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej w Rzeszowie przy ul. 17 Pułku Piechoty
Konserwacja zabytkowych nagrobków Maryana Truszkowskiego
i Władysława Niedźwieckiego na Cmentarzu w Sanoku
Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul.
Dominikańskiej 7 w Tarnobrzegu

100 000

10 000

100 000
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Gmina Hyżne

147

Gmina Hyżne

148

Gmina Lubaczów

149

Gmina Lutowiska

150

Gmina Narol

151

Gmina Niwiska

152

Gmina Ulanów

153

Gmina Wielkie Oczy

154

Gmina Zagórz

155

Miasto Rzeszów

156

Powiat Jarosław

157

Powiat Jarosławski

Zakup i montaz instalacji systemu przeciwpożarowego
i antywłamaniowego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Hyżnem.
Wykonanie odwodnienia ściany zachodniej budynku obecnej
Szkoły Podstawowej im. Gen. Władysława Sikorskiego
w Hyżnem
Wykonanie izolacji poziomej, odwodnienie piwnicy oraz
rekonstrukcja ściany szczytowej i ścian wewnętrznych budynku
plebani ewangelickiej w Podlesiu
Przebudowa i zabezpieczenie ruin cerkwi w Krzywem
Prace konserwatorskie chóru w murowanej cerkwi
greckokatolickiej w Narolu
Remont i przebudowa balustrady i schodów zewnętrznych dworu
w Niwiskach - etap III
Remont kapliczki w miejscowości Glinianka
Wykonanie osuszenia i izolacji fundamentów, wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji budynku synagogi
w Wielkich Oczach
Prace konserwatorskie przy murach obronnych, bramie głównej
i murach budynków zespołu bramnego Zespołu Klasztornego
Karmelitów Bosych w Zagórzu
Remont murków w Parku Inwalidów Wojennych w Rzeszowie
Konserwacja malowideł w budynku przy ul. 3 Maja 31
w Jarosławiu
Roboty izolacyjne i remont tarasu budynku pałacowego Domu
Pomocy Społecznej w Wysocku

wróć

10 000

20 000

10 000
40 000
30 000
20 000
20 000
50 000

30 000
20 000
10 000
80 000

158
159

Powiat Sanocki

160

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1
im. Marii Grzegorzewskiej
w Przemyślu

161
162
163
164

165

166
167
168
169

170

Roboty remontowe ogólnobudowlane ( remont posadzek,
schodow, stolarki okiennej, odnowienie powłok malarskich)
budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku
Remont budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 1 w Przemyślu

Klasztor OO. Dominikanów
w Borku Starym
Zakon OO. Karmelitów
Klasztor w Pilźnie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Jana Chrzciciela
w Ulanowie
Stowarzyszenie Ratowania
Cerkwi w Baligrodzie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Matki Bożej
Bieszczadzkiej w Ustrzykach
Dolnych

Konserwacja ołtarza bocznego w kościele OO. Dominikanów
w Borku Starym
Remont murów kościoła klasztornego OO. Karmelitów
w Pilźnie

Towarzystwo Miłośników
Nowego Żmigrodu w Nowym
Żmigrodzie
Parafia Rzymsko - Katolicka
pw. Św. Huberta w Miłocinie

Wymiana poszycia dachowego, stolarki okiennej oraz
rekonstrukcja ścian zewnętrznych budynku zajazdu w Nowym
Żmigrodzie
Wykonanie remontu elewacji kaplicy w Miłocinie

Gmina Gać

Prace remontowo - konserwatorskie budynku Spółdzielczego
Uniwersytetu Ludowego w Gaci
Remont elementów budynku kościoła pw. Narodzenia NMP w
Węglówce

Wymiana podwalin oraz pokrycia dachowego kościoła pw. Św.
Jana Chrzciciela w Ulanowie
Odnowa sklepień cerkwi w Baligrodzie
Wykonania drenażu odwadniającego kościół pw. MB
Bieszczadzkiej w Ustrzykach Dolnych

Parafia Rzymsko –Katolicka
pw. Narodzenia NMP
w Węglówce
Parafia Rzymsko - Katolicka
Wymiana pokrycia dachowego i wzmocnienie konstrukcji
pw. Św. Michała Archanioła w sygnaturki na wieży kościoła pw. Św. Michała Archanioła w
Płazowie
Płazowie

30 000

20 000

20 000
20 000
20 000
45 000

15 000

20 000
30 000
30 000
20 000

20 000
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Dom Macierzysty
Zgromadzenia Św. M.
Archanioła w Miejscu
Piastowym

Remont elewacji budynku Domu Macierzystego Zgromadzenia
Św. M. Archanioła w Miejscu Piastowym

172

Klasztor Znalezienia Krzyża
Świętego Zakonu Braci
Mniejszych Konwentualnych
Franciszkanów

Remont elewacji wraz z wykonaniem kolorystyki budynku
kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego

Klasztor OO Bernardynów
w Rzeszowie

Przywrócenie pierwotnej formy wejścia bocznego do Bazyliki OO.
Bernardynów w Rzeszowie oraz wykonanie nowych spiżowych
drzwi od strony południowej.

173

wróć
20 000

30 000

20 000

5 450 000
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UCHWAŁA Nr 72 / 1618 / 11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Podkarpackiego

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późń. Zm.) oraz Uchwały
Nr X/162/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych
Sejmikowi Województwa Podkarpackiego,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§1
Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Podkarpackiego stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Załącznik do Uchwały Nr 72 / 1618 / 11
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO

wróć

WSTĘP
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Podkarpackiego składa się z części tabelarycznej i części opisowej.
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań budżetowych z
wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Województwa i zawiera zestawienie
wykonania:
− dochodów budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca br. w podziale na
bieżące i majątkowe,
− wydatków budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca br. z podziałem
na bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem wydatków związanych z obsługą
długu i udzielanych poręczeń,
− przychodów i rozchodów budżetu,
− środków do dyspozycji na finansowanie inwestycji,
− kwoty długu.
Część opisowa została sporządzona w oparciu o wielkości przyjęte w WPF wg stanu
na dzień 30 czerwca br. oraz materiały złożone przez Departamenty Urzędu
Marszałkowskiego i obejmuje:
− analizę kształtowania kwoty długu do czasu całkowitej realizacji zaplanowanych
przedsięwzięć

wieloletnich

oraz

spłaty

zaciągniętych

i

planowanych

do

zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, emisji
obligacji i udzielonych poręczeń,
− przebieg realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca br.

wróć

Zestawienie wykonania budżetu w okresie styczeń – czerwiec 2011 r.

Lp.

Wyszczególnienie

1
a
b
c

Dochody ogółem, z tego:
dochody bieżące
dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku)
ze sprzedaży majątku
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od:
kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych
papierów wartościowych), w tym:
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z
limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
(bez gwarancji i poręczeń)
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków
bieżących (bez obsługi długu) (1-2)
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne
środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne
środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na
pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem
długu
Środki do dyspozycji (3+4+5)
Spłata i obsługa długu, z tego:
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz
wykupu papierów wartościowych
wydatki bieżące na obsługę długu
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie
pożyczki)
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-78)
Wydatki majątkowe, w tym:

2
a
b
c
3
4
a
5
6
7
a
b
8
9
10

a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11)
13 Kwota długu

Plan po zmianach
na dzień
30 czerwca 2011 r.
965 857 111
665 846 452
292 192 957
7 817 702

Wykonanie
na dzień
30 czerwca 2011 r.
412 143 576
333 314 551
78 299 954
529 071

577 679 627
5 804 308

215 354 657
0

0

0

170 389 599

71 112 987

388 177 484

196 788 919

29 304 572

29 413 588

26 804 572

0

750 000
418 232 056
20 515 800

312 500
226 515 007
10 255 393

8 575 000
11 940 800

4 287 500
5 967 893

2 500 000

2 500 000

395 216 256
504 372 142

213 759 614
117 935 120

236 265 368
109 155 886
0
333 455 886

44 325 318
0
95 824 494
228 587 500
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ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KWOTY DŁUGU

Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego przyjęto
uchwałą Nr V/53/11 Sejmiku w dniu 31 stycznia 2011 r. W pierwszym półroczu
dokonywano zmian prognozy uchwałami Sejmiku Województwa w związku ze
zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz zmianami w budżecie
województwa na 2011 r.
Globalne zadłużenie Województwa Podkarpackiego według stanu na dzień 30
czerwca 2011 r. stanowi kwotę 228.587.500,-zł, co stanowi 23,75% planowanych
dochodów na 2011 r.
Potencjalne zobowiązania Województwa Podkarpackiego z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą kwotę 76.855.389,42,-zł.
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić
budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku
następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym
roku budżetowym:
− spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art.
90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
− wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89
ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od
papierów wartościowych emitowanych na cele w art. 89 ust. 1 i art. 90,
− potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do
dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru.
Na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast ww. relacji,
o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
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mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), tj.:
− łączna kwota przypadających w danym roku spłat kredytów i pożyczek
długoterminowych, wykupu wyemitowanych papierów wartościowych oraz
potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie
może przekroczyć 15% planowanych na dany rok dochodów budżetu,
− łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku
budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem.
W latach 2011-2013 spłata rat rocznych zobowiązań będzie wynosić:
− w 2011 r. kwotę 29.313.972,-zł co stanowi 3,0% planowanych dochodów,
− w 2012 r. kwotę 46.085.130,-zł co stanowi 3,8% planowanych dochodów,
− w 2013 r. kwotę 58.666.859,-zł co stanowi 5,4% planowanych dochodów.
Prognozowane globalne zadłużenie Województwa Podkarpackiego w latach
2011-2013 będzie wynosić:
− w 2011 r. kwotę 334.545.886,-zł co stanowi 34,8% planowanych dochodów
budżetu na ten rok,
− w 2012 r. kwotę 392.947.862,-zł co stanowi 32,1% planowanych dochodów
budżetu na ten rok,
− w 2013 r. kwotę 407.157.878,-zł co stanowi 37,8% planowanych dochodów
budżetu na ten rok.
W latach 2014-2025 spłata rat rocznych zobowiązań będzie wynosić:
− w 2014 r.- kwotę 65.413.942,-zł co stanowi 9,4% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 10,23%,
− w 2015 r.- kwotę 72.610.702,-zł co stanowi 11,6% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 13,79%,
− w 2016 r.- kwotę 76.215.306,-zł co stanowi 13,5% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 17,64%,
− w 2017 r.- kwotę 71.393.958,-zł co stanowi 12,6% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 20,69%,
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− w 2018 r.- kwotę 63.657.150,-zł co stanowi 11,2% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 21,88%,
− w 2019 r.- kwotę 58.084.198,-zł co stanowi 10,0% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,63%,
− w 2020 r.- kwotę 55.487.043,-zł co stanowi 9,4% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 21,87%,
− w 2021 r.- kwotę 52.925.103,-zł co stanowi 8,9% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 21,57%,
− w 2022 r.- kwotę 47.822.568,-zł co stanowi 7,9% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 21,58%,
− w 2023 r.- kwotę 27.826.050,-zł co stanowi 4,5% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 21,62%,
− w 2024 r.- kwotę 22.303.300,-zł co stanowi 3,6% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 21,32%,
− w 2025 r.- kwotę 21.172.500,-zł co stanowi 3,3% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 20,87%.
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Informacja
na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku nr 2 do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2011 – 2025,
za I półrocze 2011 roku

I. a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

1. Ochrona przed powodzią aglomeracji Rzeszów.
•

Planowane łączne nakłady finansowe: 41 689 482 zł, z tego:
−

budżet Unii Europejskiej - 24 190 309 zł;

−

budżet państwa - 17 499 173 zł.

•

Okres realizacji: 2008 – 2014 roku.

•

W I półroczu 2011 r. ogółem poniesione wydatki wyniosły 962 264,02 zł, z tego:
– ze środków Budżetu Wojewody - 180 777,40 zł
- ze środków budżetu państwa POIiŚ - 781 486,62 zł.,

na wykup gruntów pod inwestycję oraz wypłatę odszkodowań za składniki roślinne;
W ramach powyższej zlewni realizowany jest projekt p.n.: „Zabezpieczenie przed
powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug”.
Projekt obejmuje przedsięwzięcie inwestycyjne pn: Strug – etap I – odcinkowa przebudowa
- kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości
8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj.
podkarpackie.
Projekt realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 2013”. Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące kształtowanie przekroju podłużnego
poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km oraz obustronną odcinkową budowę
obwałowania rzeki w km 0+000 – 8+620.
W I półroczu 2011 r. złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Obecnie
trwają wykupy nieruchomości gruntowych oraz wypłacane są odszkodowania za składniki
roślinne, oczekuje się także na wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Ponadto wszczęta
została procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano –
montażowych.
Końcowy efekt rzeczowy w postaci odcinkowej regulacji koryta rzeki Strug zostanie na
łącznej długości 8,62 km osiągnięty zostanie w 2014 r.
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2. Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych
Kąty - Myscowa oraz Dukla.
• Okres realizacji: 2006 – 2014 r.
• Planowane łączne nakłady finansowe: 68 252 684 zł, z tego:
− budżet Unii Europejskiej - 27 462 115 zł;
− budżet państwa - 40 790 569 zł.
W ramach powyższej zlewni realizowany jest projekt p.n.: „Poprawa ochrony
przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów
Wisłoki” Projekt realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007
- 2013” i obejmuje 3 przedsięwzięcia inwestycyjne:
a) Wisłoka I - modernizacja przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwałowania rzeki
Wis oki
ł
w k m 8+800-16+074 wraz z budową dróg przywałowych w miejscowości
Chrząstów - Złotniki gm. Mielec i w m. Brzyście gm. Gawłuszowice woj. podkarpackie.
Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące modernizację w wyniku wykonania
przeciwfiltracyjnego zabezpieczenia prawego obwałowania rzeki Wisłoki wraz z budową
dróg przywałowych.
Planowane łączne nakłady finansowe: 25 245 788 zł, z tego:
− budżet Unii Europejskiej - 5 808 755 zł;
− budżet państwa - 19 437 033 zł.
Okres realizacji: 2006 - 2014
W I półroczu 2011 r. ogółem poniesione wydatki wyniosły 4 312 706,25 zł, z tego:
– ze środków Budżetu Wojewody na wykup gruntów pod inwestycję oraz wypłatę
odszkodowań za składniki roślinne - 19 471,25 zł;
– ze środków budżetu państwa POIiŚ na roboty budowlano – montażowe - 793 235,00 zł;
– 3 500 000,00 zł – ze środków rezerwy celowej budżetu państwa POIiŚ na roboty
budowlano – montażowe.
Efektem uzyskanym w I półroczu 2011 r. było wykonanie części robót budowlano montażowych obejmujących: modernizację wału, uszczelnienie wału oraz budowę dróg
przywałowych. Ponadto częściowo wykupiono grunty pod inwestycję oraz wypłacono
odszkodowania za składniki roślinne.
Obecnie kontynuowane są roboty budowlano – montażowe rozpoczęte w 2010 r., trwają także
wykupy nieruchomości gruntowych wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.
Końcowy efekt rzeczowy w postaci zmodernizowanego, przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego
prawego wału rzeki Wisłoki na dł. 7,274 km zostanie osiągnięty w 2014 r.
b) Wisłoka II - budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074-19+900
wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie powiązanych
z budową wałów na terenie miasta Mielca, woj. podkarpackie.
Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące budowę prawostronnego obwałowania
rzeki Wisłoki wraz z budową ciągów komunikacyjnych na koronie wału, technicznie
powiązanych z budową wałów.
Planowane łączne nakłady finansowe: 32 328 319 zł, z tego:
− budżet Unii Europejskiej - 13 608 360 zł;
− budżet państwa - 18 719 959 zł
− Okres realizacji: 08.2006 - 07.2013
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W I półroczu 2011 r. ogółem poniesione wydatki wyniosły 4 637 176,40 zł, z tego:
- 37 426,40 zł – ze środków Budżetu Wojewody na wykup gruntów pod inwestycję oraz
wypłatę odszkodowań za składniki roślinne;
- 4 200 000,00 zł – z budżetu środków europejskich POIiŚ na roboty budowlano montażowe;
– 399 750,00 zł – z rezerwy celowej budżetu państwa na roboty budowlano – montażowe
Efektem uzyskanym w I półroczu 2011 r. było wykonanie części robót budowlano montażowych obejmujących: roboty przygotowawcze, budowę korpusu wału, budowę śluz
wałowych. Ponadto częściowo wykupiono grunty pod inwestycję oraz wypłacono
odszkodowania za składniki roślinne.
Obecnie kontynuowane są roboty budowlano – montażowe rozpoczęte w 2010 r., trwają
także wykupy nieruchomości gruntowych wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.
Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego prawostronnego obwałowania rzeki
Wisłoki na dł. 3,826 km zostanie osiągnięty w 2013 r.
c) Wisłoka III - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki
Wisłoki w km 15+200 – 15+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km
15+930 – 17+900 w miejscowości Rzędzianowice, Wola Mielecka, gm. Mielec,
woj. podkarpackie.
Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące budowę oraz przeciwfiltracyjne zabezpieczenie
lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki, które zabezpieczać będzie przed powodzią
miejscowości położone na terenie m. Rzędzianowice, Wola Mielecka gm. Mielec,
woj. podkarpackie.
Planowane łączne nakłady finansowe: 10 678 577 zł, z tego:
− budżet Unii Europejskiej - 8 045 000 zł,
− budżet państwa - 2 633 577 zł
Okres realizacji: 2007 – 2012 r.
W I półroczu 2011 r. ogółem poniesione wydatki ze środków Budżetu Wojewody
wyniosły 2 674,60 zł, w ramach których sfinansowano wykonanie operatu podziałowego dla
działki przeznaczonej do wykupu oraz zakupiono wypisy i wyrysy niezbędne do uzyskania
pozwolenia na realizację przedsięwzięcia.
W I półroczu 2011 r. złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na realizację
przedsięwzięcia, wyłoniono także wykonawcę robót budowlano – montażowych.
Obecnie oczekuje się na wydanie decyzji pozwolenia na realizację przedsięwzięcia, trwa
postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie na wykonawcy robót budowlano –
montażowych.
Końcowy efekt rzeczowy w postaci przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego i wybudowanego
lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki na dł. 0,73 km i 1,970 km zostanie osiągnięty
w 2012 r.
3. „Trzybnik - regulacja potoku w km 0+590 - 1+433, 3+755 - 4+070, 4+935 - 5+145,
5+805 - 6+062 oraz 7+354 - 7+960 w miejscowościach Wólka Niedźwiedzka, Wólka
Sokołowska, Górno, gm. Sokołów Małopolski, pow. Rzeszów, woj. podkarpackie”.
•
•

Okres realizacji: 2004 – 2012 r.
Planowane łączne nakłady finansowe: 2 132 877 zł, z tego:
− budżet Unii Europejskiej - 1 076 000 zł;
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•

− budżet państwa - 1 056 877 zł.
W I półroczu 2011 r. ogółem poniesione wydatki ze środków Budżetu Wojewody
wyniosły 22 527,57 zł

Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 –
2013, obejmujący kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta potoku
Trzybnik.
Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Łęg.
W I półroczu 2011 r. ogółem poniesione wydatki ze środków Budżetu Wojewody wyniosły
22 527,57 zł, dotyczyły zakupu wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów niezbędnych
do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, wydruku materiałów niezbędnych do
złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz wykupu nieruchomości gruntowych
i wypłatę odszkodowań za składniki roślinne.
W I półroczu 2011 r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, wszczęto
procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano - montażowych oraz
częściowo wykupiono grunty pod inwestycję wraz z wypłatą odszkodowań za składniki
roślinne. Końcowy efekt rzeczowy w postaci uregulowanego potoku Trzybnik na dł. 2,523 km
zostanie osiągnięty w 2012 r.
Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013.
4. Odbudowa prawego wału rzeki Łęg na odcinku w km 5+946 - 7+880 na terenie gminy
Gorzyce i gminy Zaleszany, woj. podkarpackie.
Inwestycja obejmująca odbudowę prawego wału rzeki Łęg na łącznej długości 1,934 km na
terenie gmin: Gorzyce i Zaleszany, planowana do realizacji w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007 - 2013.
Operacja ujęta w ramach zlewni Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Łęg.
Planowane łączne nakłady finansowe: 6 533 919 zł, z tego:
− budżet Unii Europejskiej - 3 946 231 zł;
− budżet państwa - 2 587 688 zł.
• Okres realizacji: 2011 - 2013
W I półroczu 2011 r. ogółem poniesione wydatki ze środków Budżetu Wojewody
wyniosły 61 500,00 zł i dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej.

•

Obecnie przygotowywany jest wniosek w sprawie zgłoszenia robót oraz opis przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót budowlano - montażowych.
Końcowym efektem rzeczowym uzyskanym w 2013 r. będzie odbudowany prawy wał rzeki
Łęg na łącznej długości 1,934 km.

5. „Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800
- 55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków,
województwo podkarpackie”
•

Planowane łączne nakłady finansowe: 10 381 584 zł, z tego:
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•
•

− budżet Unii Europejskiej - 8 784 779 zł;
− budżet państwa - 1 596 805 zł.
Okres realizacji: 2010 - 2013
W I półroczu 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Projekt planowany do realizacji w ramach systemu „zaprojektuj i zbuduj”, obejmujący
opracowanie dokumentacji oraz roboty budowlane, polegające na budowie lewostronnego
obwałowania rzeki Wisłoki na odcinku 1,80 km na terenie gminy Żyraków, woj. podkarpackie.
Projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
Projekt ujęty w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym
budowa zbiorników retencyjnych Kąty-Myscowa oraz Dukla.
W I półroczu 2011 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlano - montażowych. Złożony
wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.
Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego nowego obwałowania rzeki Wisłoki na
dł. 1,80 km zostanie osiągnięty w 2013 r.

6.„Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu
przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy
Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga”
•

•
•

Planowane łączne nakłady finansowe: 40 243 718 zł, z tego:
− budżet Unii Europejskiej - 33 610 480 zł,
− budżet państwa - 6 633 238 zł.
Okres realizacji: 2009 - 2013
W I półroczu 2011 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Projekt planowany do realizacji w ramach systemu „zaprojektuj i zbuduj”, obejmujący
opracowanie dokumentacji oraz budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu
przepływowego) wg wariantu nr V obejmującego zbiornik z niwelacją dna, bez przekładania
trasy kolejki, pracujący jako zbiornik suchy. Uzyskana pojemność retencyjna wynosić będzie
3,09 mln m³. Pozwoli ona zapewnić znaczącą redukcję fali powodziowej, natomiast grunty
uzyskane z makroniwelacji dna zbiornika będą mogły posłużyć do budowy wału czołowego
i bocznego zapory. Projekt zgłoszony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
Projekt ujęty w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni rz. Wisłok, w tym budowa
zbiornika retencyjnego Rudawka Rymanowska i zabezpieczenie przed powodzią miasta
Krosno.
W I półroczu 2011 r. wyłoniony został wykonawca robót budowlano - montażowych. Złożony
wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.
Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 suchego
przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) zostanie osiągnięty w 2013 r.

zbiornika
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7. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX
•

Okres realizacji zadania: 2011 - 2014 rok.

•

Planowane łączne nakłady finansowe: 81 775 788 PLN.

•

W I półroczu 2011 r. poniesione wydatki łącznie, bez projektu realizowanego przez WUP,
to kwota: 18 540 288,34 zł.

W ramach Komponentu Regionalnego PO KL, w zakresie realizowanym przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie i obejmujący VI, VII, VIII oraz IX Priorytet, w I półroczu 2011 r.
poniesione wydatki łącznie, bez projektu realizowanego przez WUP, to kwota:
18.540.288,34 zł co stanowi 45,44% wykonania, w tym wydatki bieżące: 18.529.835,11 zł
(45,75% planowanych nakładów finansowych), majątkowe: 10 453,23 zł (3,5% planowanych
nakładów finansowych). Wydatki dotyczą przede wszystkim prowadzenia badań
regionalnego rynku pracy.
W ramach realizacji projektu nr POKL.08.01.04-18-001/10 pt. "Podkarpackie Obserwatorium
Rynku Pracy", którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego –
Wojewódzki
Urząd
Pracy
w
Rzeszowie,
Wydział
Informacji
Statystycznej
i Analiz, zaplanowane wydatki w kwocie 1.563.059,- zł zostały wykonane
w wysokości 481.924,90 zł, tj. 30,83 % planu.
8. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów
obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych.
•

Okres realizacji zadania: 2010 – 2020 rok.

•

Planowane łączne nakłady finansowe: 2 709 589 PLN.

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 0,00 PLN.

W związku z realizacją przedsięwzięcia zostało podpisane Porozumienie ramowe
z Ministerstwem Gospodarki ws. funkcjonowania na terenie województwa podkarpackiego
COIE oraz Umowa wykonawcza na udzielenie w roku 2011 dofinansowania na
funkcjonowanie COIE, rozpoczęto działania w celu dokonania naboru ekspertów oraz
wyłonienia w drodze przetargu (PZP) jednostki zewnętrznej, której zostanie powierzona
realizacja zadań COIE.
Wystąpiły opóźnienia (przewlekłość procedury) techniczno-organizacyjnego uruchomienia
COIE, a przez to brak realizacji wskaźników pro-biz i pro-eksport oraz niewykorzystywanie
środków z projektu.
W II półroczu zostanie dokonane zmniejszenie limitów wydatków na 2011 rok do poziomu
184.280 PLN. Powyższa korekta nastąpiła w związku ze zmianami w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2011r., dokonanymi na podstawie uchwały Sejmiku
Województwa
z
27
czerwca
2011r.,
nr
X/147/11,
poprzez
zmniejszenie
w planie wydatków i dochodów w rozdziale 50005 o kwotę 84.720 PLN (269.000 PLN –
84.720 PLN = 184.280 PLN).
9. Zakup pojazdów szynowych na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów osób
w województwie podkarpackim.
•

Okres realizacji: 2009 – 2012
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•

Planowane łączne nakłady: 79 996 620,00 PLN

•

W I półroczu 2011 r. zrealizowano wydatki planowane w ramach przedsięwzięcia:
4.880.000,-zł.

Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o wycofaniu projektu „Zakup pojazdów
szynowych na potrzeby regionalnych kolejowych przewozów osób w województwie
podkarpackim” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego.
W II półroczu br. departament wystąpi o dokonanie stosownych zmian WPF.
10. Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi woj. Nr 835 Lublin - gr. Woj. Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska
•

Okres realizacji zadania: 2011-2012

•

Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie: 39 000 000 PLN

•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r. ; 0 PLN

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu roku 2011 wykonano następujące prace;
przygotowano Program funkcjonalno Użytkowy dla zadania. PZDW w dniu 27.06.2011 r.
ogłosił przetarg na wykonanie łącznika w systemie „projektuj i buduj”. Planowany termin
otwarcia ofert 3.08.2011r. Zakres rzeczowy planowanych robót: budowa łącznika jako
odcinka drogi klasy G nowym śladem długości ok. 2 km, budowa mostu na rzece Mleczka
w m. Gorliczyna, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z drogą gminną, budowa drogi zbiorczej
o dług. ok. 1,3 km, budowa przepustów na ciekach i rowach melioracyjnych, wzmocnienie
podłoża gruntowego pod korpus drogowy, umocnienia skarp i dna rowów, możliwe lokalne
regulacje rzeki Mleczka, potoków i rowów melioracyjnych, budowa zjazdów publicznych
i indywidualnych. Określenie aktualnych parametrów technicznych drogi możliwe będzie po
opracowaniu dokumentacji projektowej która jest elementem ogłoszonego zamówienia.

11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola
odc. Granica Województwa - Stalowa Wola.
•

Okres realizacji zadania: 2011 – 2013

•

Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie: 24 480 000 PLN

•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r. ;

0 PLN

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu roku 2011 wykonano następujące prace:
zawarto umowę z Wykonawcą robót, podpisana została w dniu 10.06.2011r, przekazano
Wykonawcy plac budowy - termin przekazania placu budowy 22.06.2011r, rozpoczęcie robót
to 08.07.2011r. W ramach realizacji zadania planowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola odcinek Granica Województwa – Stalowa Wola
od km 14+800 do km 15+500, od km 18+595,38 do km 25+447,61 oraz na odcinku od km
28+611,88 do km 29+995,38. Parametry przebudowywanej drogi: łączna długość: 8,94 km,
klasa drogi: G, kategoria ruchu: KR3, szerokość pasów ruchu jezdni: 2x3,0m, pobocza
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o szerokości 1,25m Zakres prac obejmuje również: zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej,
wodociągu i gazociągu, remont i odtworzenie przepustów, odwodnienie drogi.

12. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec Szczebrzeszyn odc. Zarzecze - Granica Województwa.
•

Okres realizacji zadania: 2011 – 2013

•

Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie: 35 000 000 PLN

•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r.;
145 796,17 PLN

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu 2011 wykonano następujące prace: na
podstawie opracowanej dokumentacji technicznej przeprowadzono postępowania
przetargowe na wykonanie robót budowlano montażowych oraz pełnienie funkcji inżyniera
kontraktu. Zadanie sowim zakresem obejmuje: rozbudowę drogi wojewódzkiej ok. 750 m
klasy G kategoria ruchu KR3 z budową wiaduktu na linią kolejową LHS o schemacie
statycznym
belki
ciągłej
trójprzęsłowej,
klasie
obciążenia
A
wg
PN-85/
S-10030 i całkowitej długości obiektu – 89,70 m. Rozbudowę drogi wojewódzkiej odcinek
o długości ok. 200 m klasy G kategorii ruchu KR3 wraz z budową mostu na rzece Tanew
w m. Harasiuki – obiekt o schemacie statycznym sześcioprzęsłowej belki ciągłej o klasie
obciążenia A wg PN-85/S-10030 i całkowitej długości obiektu 124,7 m, oraz budowę obiektu
mostowego tymczasowego na czas budowy mostu stałego.

13. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec
- Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II.

•

Okres realizacji zadania: 2011 – 2013

•

Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie: 12 000 000 PLN

•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r. ;

0 PLN

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu roku 2011 trwają prace projektowe.
W dniu 07-07-2011 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję I.X.7820.1.2.2011 o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej w związku z tym PZDW przygotowuje materiały
do ogłoszenia przetargu na realizację zadania oraz na zawarcie umowy o dofinansowanie
zadania ze środków Unii Europejskiej.

14. Rozbudowa dr. woj. Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odc.
Granica Województwa – Leżajsk.
•

Okres realizacji zadania: 2011 – 2013

•

Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie: 34 207 600 PLN
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•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r. ;
660 264 PLN

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu roku 2011 wykonano następujące prace:
trwają prace projektowe zrealizowano część dokumentacji technicznej. Projektant uzyskał
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydaną w dniu
07-06-2011 r. W dniu 30-06-2011 r. odbyła się rozprawa wodno-prawna w sprawie wydania
pozwolenia wodno-prawnego.
Przewidywany termin wydania pozwolenia wodno-prawnego 14-07-2011 r.

15. Rozbudowa dr. woj. Nr 880 Jarosław - Pruchnik .
•

Okres realizacji zadania: 2011 – 2013

•

Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie: 23 060 000 PLN

•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r. ;

0 PLN

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu roku 2011 wykonano następujące prace:
- trwają prace projektowe. W dniu 25-05-2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

16. Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa dr. woj.
Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Krowica Hołodowska - Gr. Państwa na odc. Lubaczów –
Budomierz.
•

Okres realizacji zadania: 2010 – 2012

•

Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie: 65 000 000 PLN

•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r. ;
211 178, PLN

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu roku 2011 wykonano następujące prace:
- trwa Rozbudowa mostu M-1 przez rzekę Lubaczówka w m. Lubaczów w km 6+535,77,
- trwa przebudowa drogi wojewódzkiej nr 866 na odcinku Lubaczów-Budomierz od km 6+176
do km 17+550, – są realizowane roboty ziemne oraz związane z przygotowaniem warstw
podbudowy drogi. Trwa budowa drogi wojewódzkiej nr 866 Lubaczów - Budomierz,
km 17+550 - 19+333,5 wraz z drogami serwisowymi – są realizowane roboty ziemne oraz
prace związane z stabilizacją podłoża pod warstwy konstrukcyjne.

17. Rozbudowa dr. woj. Nr 892 Zagórz - Komańcza i dr. woj. Nr 897 Tylawa - Komańcza

- Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate Gr. Państwa odc. Komańcza –
Radoszyce.
•

Okres realizacji zadania: 2011 – 2013
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•

Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie: 82 500 000 PLN

•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r. ; 0,00 PLN

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu roku 2011 wykonano następujące prace:
trwają prace projektowe. W dniu 13-04-2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
wydał decyzję DOOŚ-idk.4200.58.2011.LS1 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekając
w sentencji, że decyzja jest ostateczna. W dniu 22-06-2011 r. Starostwo Powiatowe
w Sanoku wydało zawiadomienie OS.6341.42.2011 o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę
obiektów mostowych: M-2, M-3, M-13, M-4, M-5, M-6, M-7, M-8, M-9.

18. Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej
Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875.
•

Okres realizacji zadania: 2009 – 2013

•

Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie: 270 395 275 PLN

•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r.; 3 050 PLN

W ramach realizacji zadania została opracowana koncepcja programowo – przestrzenna
mostu na Wiśle wraz z dojazdami do mostu oraz nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej do
połączenia z drogą Nr 875. Trwają prace związane z opracowaniem projektu budowlanego
oraz uzyskaniem decyzji ZRiD na most na Wiśle i część drogową po stronie województwa
świętokrzyskiego. Dla części zadania znajdującego się po stronie województwa
podkarpackiego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony
wykonawca zamówienie a trybie „zaprojektuj – wybuduj” – „MOTA ENGIL” CENTRAL
EUROPA. Wartość robót po przetargu wyniosła 125 836 195,96 zł. Przedmiotowe zadanie
realizuje Województwo Świętokrzyskie -Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Kielcach w współpracy z Województwem Podkarpackim – Podkarpackim Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie.

19. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie.
•

Okres realizacji zadania: 2010 - 2019 r.

•

Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie: 344 535 650 PLN

•

Kwota wydatków poniesiona w I półroczu br.; 0,00 PLN

W dniu 11 marca 2011 r. podpisana została umowa dla projektu dużego w sprawie
zapewnienia środków na realizację projektu. Z końcem marca 2011 r. zakończył się proces
pre-notyfikacji pomocy publicznej, w wyniku którego konieczna była aktualizacja Studium
Wykonalności. W dniu 5 kwietnia 2011 r. poddano konsultacjom społecznym projekt
aktualizacji założeń projektu w zakresie przebiegu tras oraz przyjętych technologii
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wykonania. W dniu 11 lipca br., podczas posiedzenia Komitetu Sterującego oficjalnie
przekazane zostało zaktualizowane Studium Wykonalności projektu.
Równocześnie trwają prace nad przygotowaniem założeń do przeprowadzenia postępowań
związanych z wyborem wykonawców projektu.

20. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej.
•

Okres realizacji zadania: 2009 - 2018

•

Planowane łączne nakłady finansowe: 88.252.128 PLN

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 0,00 PLN

Uchwałą Nr 7/122/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
28 grudnia 2010 r. podjął decyzję o warunkowym dofinansowaniu projektu "PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej". Warunek dotyczył konieczności weryfikacji
przez Instytucję Zarządzającą braku powielania się zakresu rzeczowego niniejszego projektu
z projektami centralnymi.
Mając na uwadze zapewnienie komplementarności oraz wyeliminowanie możliwości
pokrywania

się

zakresu

rzeczowego

projektu

„PSeAP

-

Podkarpacki

System

e-Administracji Publicznej” z projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zaistniała konieczność korekty wykazu e-usług, które
są planowane do uruchomienia w ramach projektu, a w międzyczasie zostały uruchomione
w ramach platformy ePUAP.
Decyzją nr

UDA-RPPK.03.01.00-18-032/10-01 z dnia 14 czerwca 2011r.

Województwa

Podkarpackiego

podjął

uchwałę

w

sprawie

bezwarunkowej

Zarząd
decyzji

o realizacji”.
Równocześnie, wybrano wykonawcę dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontrakt.
Projekt dokumentacji został przekazany w dniu 18 marca 2011 r. Obecnie trwa analiza
dokumentacji.

21. Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”.
•

Okres realizacji zadania: 2009 – 2018 r.

•

Planowane łączne nakłady finansowe: 58.181754 PLN

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 0,00 PLN

Decyzją nr UDA-RPPK.03.01.00-18-033/10-00 z dnia 28 grudnia 2010 r. Zarząd
Województwa Podkarpackiego nałożył warunek na realizację projektu, wymagający pełnej
akceptacji i uzgodnień projektu PSIM z projektami realizowanymi na szczeblu centralnymi,
zwłaszcza

z

projektami

„Elektroniczna

Platforma

Gromadzenia,

Analizy
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i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (projekt P1) oraz „Platforma
udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych”
(projekt P2), realizowanymi przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
W rezultacie, w dniu 12 kwietnia 2011 r. przekazane zostało stanowisko stwierdzające pełną
komplementarność i współdziałanie systemów informatycznych (interoperacyjność), które
powstaną w ramach realizowanych projektów centralnych i regionalnego.
Decyzją nr UDA-RPPK.03.01.00-18-033/10-01 z dnia 31 maja 2011r. Zarząd Województwa
Podkarpackiego podjął uchwałę o bezwarunkowej realizacji projektu „ Podkarpacki System
Informacji Medycznej” „PSIM”. Równocześnie w dniu 31 marca 2011 r. przekazany został
przez Wykonawcę projekt Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na postępowanie na
Inżyniera Kontraktu. Wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. dobiegały końca prace nad
analizą dokumentacji. Planowane uruchomienie postępowań przetargowych to III kwartał
2011 r.
22. Projekt systemowy pt. “Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania
Regionalnej Strategii innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim’.
•

Okres realizacji zadania: 2008 – 2013

•

Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie: 19 990 723 PLN

•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r.;
1 135 680,90 PLN
Projekt jest realizowany wraz z siedmioma Partnerami tj. Politechniką Rzeszowską,

Wyższą Szkołą Informatyki I Zarządzania, Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
Uniwersytetem Rzeszowskim, Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A., Urzędem
Statystycznym i Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina
Lotnicza”. Głównym celem projektu systemowego jest zbudowanie w województwie
podkarpackim sieci współpracy między przedsiębiorstwami a sektorem nauki w zakresie
wdrażania innowacji. Przyczyni się ona do wzrostu poziomu innowacyjności gospodarki
regionalnej. Ponadto, zostaną uruchomione mechanizmy transferu wiedzy i praktycznego jej
wykorzystania w gospodarce regionu.
Osiągnięto efekty:
- Organizowane są Podkarpackie Fora Innowacyjności – które są platformą dialogu
regionalnego

przedsiębiorców,

naukowców,

polityków,

i

przedstawicieli

instytucji

pośredniczących w zakresie budowania innowacyjnego województwa podkarpackiego,
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- Podkarpacka Rada Innowacyjności, która wspiera samorządowe władze regionalne
w zakresie realizacji polityki innowacyjnej, wyznaczyła zadania dla poszczególnych Paneli
Celów Strategicznych oraz podjęła uchwałę o zmianie składu osobowego tych paneli.
- w trakcie uruchamiania jest

system komunikacji i monitoringu ewaluacji Regionalnej

Strategii Innowacji w województwie podkarpackim.
23. System Informacji o Funduszach Europejskich - Program Operacyjny Pomoc
Techniczna
•

Okres realizacji: 2009 – 2015 r.

•

Wartość zadania – 6 348 110 zł

•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r.; 403.039,67- PLN

Realizacja zadania odbywa się terminowo i zgodnie z założonym budżetem
W ramach „Systemu informacji” prowadzone są na terenie województwa podkarpackiego
działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych
Punktów Informacyjnych w Dębicy, Krośnie, Przemyślu, Stalowej Woli i Tarnobrzegu oraz
Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje 14 konsultantów (trwa nabór
do Dębicy). Prowadzone były szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
Fundusze Europejskich. Konsultanci uczestniczyli w blisko 100 imprezach i Mobilnych
Punktach Informacyjnych podczas, których udzielano informacji na temat możliwości
dofinansowania projektów. Od 1 stycznia wdrożono nową usługę – pomoc w rozliczaniu
projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Od początku realizacji projektu w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 7000 porad.

24. Obserwatorium Integracji Społecznej – umowa nr CRZL/WRPII/1.16/1/10 do
2013 roku.
•

Okres realizacji zadania: 2011- 2013

•

Planowane nakłady finansowe: 948.664,- zł..

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br..: 71.584,56 zł.

W ramach administracji publicznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
realizuje projekt systemowy w ramach Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy
i integracji społecznej

Priorytet I.

Zatrudnienie i integracja społeczna Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”. Celem projektu
jest realizacja zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem Obserwatorium Integracji
Społecznej. W ramach projektu realizowany jest katalog wydatków kwalifikowanych, który
obejmuje 3 rodzaje zadań.
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25. Projekt „Karpacka Marka” realizowany w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś –
Ukraina 2007-2013 prognoza dotyczy tylko Województwa Podkarpackiego jako
partnera programu.
•

Okres realizacji zadania: rok 2011 - 2012

•

Planowane łączne nakłady finansowe: 313 933,00 PLN.

•

Planowana kwota wydatków w roku 2011 – 228 456,00 PLN.

•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r.; 0,00 PLN

Projekt „Karpacka Marka” – budowa systemu promocji Karpat w oparciu o dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze” został pozytywnie oceniony podczas tegorocznego naboru, jednak
nie zakwalifikował się do realizacji. Znajduje się na liście rezerwowej. Po modyfikacji wniosku
planuje się ponowne aplikowanie o środki UE na realizację ww. projektu w ramach Programu
Współpracy
26. Projekt pt. „Strategia doganiania dla województw Polski Wschodniej”, realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, priorytet I:
Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4 Promocja i Współpraca, komponent
Współpraca, obszar „Tworzenie polityki rozwoju regionalnego”
•

Okres realizacji zadania: 2011 – 2013 r.

•

Planowane łączne nakłady finansowe: 1 392 000,00 PLN.

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br: 0,00 PLN.

Projekt znajduje się obecnie w trakcie oceny merytorycznej w PARP. Planowany termin
zakończenia oceny wniosków, wybrania projektów do dofinansowania oraz podpisania umów
o dofinansowanie – październik 2011 r.
Rezygnacja Województwa Lubelskiego, Warmińsko – Mazurskiego oraz Województwa
Podlaskiego ze wspólnej realizacji przedmiotowego projektu, spowodowała konieczność
dokonania
w kwietniu br. jego aktualizacji. Projekt (po ewentualnym wybraniu go do dofinansowania
przez PARP) będzie realizowany przez dwa województwa Polski Wschodniej,
tj. Województwo Podkarpackie – Lidera projektu oraz Województwo Świętokrzyskie –
Partnera Projektu. Ewentualne zmiany w założeniach przyjętych w WPF mogą pojawić się po
wybraniu projektu do dofinansowania i dokonaniu aktualizacji harmonogramu jego realizacji.
27. Projekt pt. „Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym
okresie programowania – analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie
systemu stałej współpracy”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój
Polski Wschodniej 2007-2013, priorytet I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.4
Promocja i Współpraca, komponent Współpraca, obszar "Tworzenie polityki rozwoju
regionalnego"
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•

Okres realizacji zadania: 2011 – 2012.

•

Planowane łączne nakłady finansowe: 511 000,00 PLN.

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br: 0,00 PLN.

Projekt obecnie znajduje się w trakcie oceny merytorycznej w PARP. Planowany termin
zakończenia oceny wniosków, wybrania projektów do dofinansowania oraz podpisania umów
o dofinansowanie – październik 2011 r.

28. Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie.
•

Okres realizacji zadania: 2011 – 2015

•

Planowane łączne nakłady : 65 000 000 PLN

•

Inwestycja nie była realizowana w I półroczu 2011 r.

29. Projekt pn. Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z
potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy w ramach priorytetu IX Projekty
innowacyjne POKL. (85% EFS + 15% BP) Projekt nie przewiduje wkładu własnego.
•

Okres realizacji zadania: 2010 - 2012 roku.

•

Planowane łączne nakłady finansowe: 8 121 206,66 PLN

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 3 090 319,16 PLN

Do końca czerwca 2011 r. realizowane były wydatki związane z wynagrodzeniem personelu
zatrudnionego przez Lidera i Partnera projektu, współpracą międzynarodową, promocją
projektu, organizacją konferencji, opracowaniem modeli kształcenia zawodowego uczniów,
dokształcania zawodowego nauczycieli oraz ram organizacyjno – prawnych Regionalnego
Centrum Monitorowania Zawodów.
W związku z wcześniejszym zakończeniem realizacji projektu partnerskiego pn.
„Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego/
regionalnego rynku pracy” na podstawie decyzji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
z dn. 24.06.2011r. znak PE-0783-8/10/11, projekt zostanie usunięty z WPF.
Uzasadnienie: Projekt pn. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu
z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy” finansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego został zakończony w czerwcu
2011 r., a więc przed zaplanowanym terminem, podanym w WPF (01.09.2010 –
31.12.2012 r.).
30. Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych miasta Jasła
•

Okres realizacji zadania: 2010 - 2012
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•

Planowane łączne nakłady finansowe: 1 463 146 PLN.

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br: 0,00 PLN.

•

Przygotowywany jest przetarg na realizację zadania.

31. Projekt pn.Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki działanie 8.2 - Transfer wiedzy , poddziałanie 8.2.2 - Regionalne Strategie
Innowacji.
•

Planowany okres realizacji ww. projektu: 2009 - 2013 roku.

•

Planowane łączne nakłady finansowe: 17 495 338,00 PLN

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 881 589,66 PLN

Do końca czerwca 2011 r. realizowane były wydatki związane z wynagrodzeniem personelu,
Ekspertów powołanych do oceny merytorycznej wniosków oraz wypłatą stypendiów. Liczba
stypendystów, z którymi podpisano umowy w I półroczu 2011: 16, od początku realizacji
projektu: 68. Liczba wniosków o stypendium złożonych w I półroczu 2011: 93, od początku
realizacji projektu: 191.
W związku z tym, że zainteresowanie uczestnictwem w projekcie doktorantów, którzy spełnią
kryteria określone w Regulaminie programu stypendialnego w ramach projektu jest nieco
mniejsze niż zakładano istnieją obawy nieosiągnięcia założonego we wniosku o
dofinansowanie wskaźnika 233 doktorantów, którzy mogą zostać objęci wsparciem do końca
realizacji projektu.
W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwały
Nr IX/124/11 z dnia 30 maja 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji
projektu systemowego w ramach poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 konieczne będzie dostosowanie kwot
wydatków założonych na lata 2012 i 2013 oraz łączną kwotę dofinansowania
przedsięwzięcia.
32. Szwajcarsko Polski Program Współpracy.
•

Okres realizacji zadania: 2011 - 2015

•

Planowane łączne nakłady finansowe: 13.902.593 PLN.

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br: 0,00 PLN.

W

ramach

pozostałej

działalności

Regionalny

Ośrodek

Polityki

Społecznej

w Rzeszowie będzie realizował projekt w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu
Współpracy pn. Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek
opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również
pielęgniarek i pielęgniarzy w/w instytucji. W chwili obecnej Kompletna Propozycja Projektu
została oceniona przez stronę szwajcarską i zatwierdzona pod określonymi warunkami.
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Umowa zostanie podpisana po dokonaniu zmian w dokumentach stanowiących Kompletną
Propozycję Projektu zgodnie z w/w warunkami, co może spowodować przesunięcie realizacji
projektu od styczeń 2012 r.
33. Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej
działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz
specyfiką realizowanych zadań. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 WNDPO Kl 07.01.03.18-001/09.
•

Okres realizacji zadania : 2011- 2013

•

Planowane łączne nakłady finansowe: 9.096.866,- zł.

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 294.981,91 zł.

W ramach pozostałej działalności Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
realizuje projekt pn. „ Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy
społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami
oraz ze specyfiką realizowanych zadań” Priorytet VII. Promocja Integracji społecznej
Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie
kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej.
W ramach projektu w 2011 roku realizowane jest 17 zadań w ramach kosztów
bezpośrednich projektu oraz koszty pośrednie projektu , które są traktowane zadaniowo.

I.c) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. I.a)

1. Utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.
•

Okres realizacji zadania: 2011 - 2015

•

Planowane łączne nakłady finansowe: 336 937 PLN

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 0,00 PLN

Została opracowana dokumentacja techniczna na którą składa się : opis techniczny,
specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, mapa poglądowa
i kosztorys inwestorski.

2. Pomoc techniczna realizowana
Wiejskich na lata 2007-2013.

w ramach Programu Rozwoju Obszarów

•

Okres realizacji zadania:

2010 - 2015 roku

•

Planowane łączne nakłady finansowe:

37 302 500 PLN

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.:

1 872 882,45 PLN
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Samorząd Województwa Podkarpackiego wykonując zapisy ustawy z dnia 7 marca 2007 roku
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz umowy zawartej pomiędzy Samorządem
Województwa o Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje m.in. zadania
związane z wsparciem systemu zarządzania , promowania i informowania o Programie Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Zaplanowane środki dotyczą m.in. kosztów zatrudnienia pracowników, szkoleń i delegacji,
zakup sprzętu oraz realizację Planu Działania i Planu Komunikacyjnego.

3.
Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa
podkarpackiego.
Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym
doliny Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny.
•
Planowane łączne nakłady finansowe: 9 491 830 zł - budżet państwa
•
Okres realizacji: 2002 - 2012
•
Wg stanu na dzień 30.06.2011 r. ogółem poniesione wydatki ze środków Budżetu
Wojewody wyniosły 227 584,01 zł.
Środki te zostały wydatkowane na: wykupy nieruchomości gruntowych i wypłatę
odszkodowań za składniki roślinne (na zadaniach będących w trakcie przygotowania do
realizacji), zakup wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów niezbędnych do złożenia
wniosków o wydanie stosownych decyzji administracyjnych, wykonanie prac
przedprojektowych, wykonanie projektu budowlano - wykonawczego, wykonanie opracowań
przyrodniczych.
W okresie I półrocza 2011 r. uzyskano część decyzji administracyjnych dla zadań
przygotowywanych do realizacji, opracowano 1 projekt budowlano - wykonawczy, wykonano
prace przedprojektowe, opracowania przyrodnicze oraz częściowo wykupiono grunty pod
inwestycje wraz z wypłatą odszkodowań za składniki roślinne.
Obecnie przygotowywane są opisy przedmiotów zamówienia w celu wszczęcia procedur
przetargowych na wykonanie m.in. prac projektowych oraz opracowania projektów
budowlano – wykonawczych.
W ramach w/w zadania ujęte są inwestycje, będące w trakcie przygotowywania do realizacji,
które z chwilą zabezpieczenia środków na roboty budowlano - montażowe oraz po uzyskaniu
wszystkich stosownych decyzji głównie pozwoleń na budowę oraz na realizację inwestycji
zostają umieszczone jako odrębne zadania w planie inwestycji melioracyjnych.
W „Przygotowaniu dokumentacji…” ujęte są ponadto zadania już zakończone, na które
zabezpieczane są środki z przeznaczeniem na wykup nieruchomości gruntowych
i towarzyszących temu opłat, których nie udało się wykupić w trakcie realizacji zadania m.in
z powodu nieuregulowanych stanów prawnych właścicieli gruntów.
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4. Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
•

Okres realizacji zadania: 2009 - 2015 roku,

•

Planowane łączne nakłady finansowe: 3 116 000 PLN,

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.:

82 245,56 PLN

Samorząd Województwa Podkarpackiego wykonując zapisy zawarte w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009r w sprawie warunków i sposobu
wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa (Dz.U.2009
Nr 162 poz. 1291) realizuje m.in. zadania związane z zarządzaniem, promowaniem
i informowaniem o Programie Operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Zabezpieczenie środków na ten cel jest
warunkiem koniecznym do realizacji przez Oddział

PO RYBY niezbędnych działań

związanych z wdrażaniem PO RYBY 2007-2013. Efektem jest aplikowanie przez trzy
stowarzyszenia z terenu województwa o uznanie za Lokalną Grupę Rybacką wybraną do
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Do końca czerwca 2011 r. nie została wybrana żadna z grup.
Zagrożeniem realizacji zadania będzie brak LGR na terenie województwa podkarpackiego,
co skutkowałoby mniejszymi wydatkami niż planowane w WPF.
Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że w roku 2012 Samorząd
Województwa zamiast planowanych 570 tys. zł. otrzyma 496 tys. Taka zmiana pociągać
będzie za sobą konieczność zmian w WPF.
5. RPO WP na lata 2007-2013 – Oś I-VII
•

Okres realizacji zadania: 2011 - 2015 roku,

•

Planowane łączne nakłady finansowe: 238 966 995 PLN,

•

W I półroczu 2011 roku w ramach osi I-VII RPO WP wypłacono dotacje z budżetu
państwa w kwocie 8.341.813,72 zł w tym:

 wydatki bieżące – 16.737,47 zł
 wydatki majątkowe – 8.325.076,25 zł
Wydatki bieżące zostały poniesione w ramach:
- działania 1.4 „Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu”, schemat B
„Projekty pozainwestycyjne” w kwocie 16.653,07 zł
- działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” schemat B „Bezpośrednie dotacje
inwestycyjne” w kwocie 84,40 zł.
Wydatki majątkowe zostały poniesione w ramach:
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- działania 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” schemat B „Bezpośrednie dotacje
inwestycyjne” w kwocie 7.169.499,81 zł
- działania 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu” wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie
90.580,12 zł
- działania 2.1 „Infrastruktura komunikacyjna” schemat F „Infrastruktura lotniska Rzeszów –
Jasionka” wydatkowano środki dotacji celowej w kwocie 418.654,64 zł
- działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna” w kwocie 29.506,87 zł
- osi III „Społeczeństwo informacyjne” w kwocie 316.732,27 zł
- osi VI „Turystyka i kultura” w kwocie 300.102,54 zł .
W I półroczu w zakresie osi I-VII został ogłoszony tylko jeden konkurs dla działania 1.4.
-podpisano 107 umów:15 w ramach działania 1.4, 83 w ramach działania 1.1B, 9 w ramach
działania 1.2.
-zweryfikowano pozytywnie 385 wniosków o płatność :10 w ramach działania 1.4, 341
w ramach działania 1.1B, 9 w ramach działania 2.1, 5 w ramach działania 1.2, 5 w ramach
działania 2.2, 1 w ramach III osi oraz 14 w ramach VI osi.
Oprócz dotacji celowej beneficjenci otrzymali również środki UE bezpośrednio z rachunku
Ministra Finansów. Wysokość planowanych wydatków wynika z ogłoszonych i planowanych
konkursów oraz przyjętego harmonogramu, który może ulec zmianie.
6. Zakup, zakup i modernizacja pojazdów szynowych.
• okres realizacji zadania – 2010 – 2015
• planowane łączne nakłady – 69 411 500,00 zł
• kwota wydatków poniesiona w I półroczu 2011 r. – 8.296.000,00 zł
Zakupione autobusy szynowe zostały udostępnione Podkarpackim Zakładom Przewozów
Regionalnych w Rzeszowie sp. z o.o.. Eksploatacja ww. pojazdów poprawiła komfort i jakość
podróżowania.
Równocześnie został wycofany z dofinansowania projekt realizowany z RPO WP.

7. Rekompensata z tytułu wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.
•
•
•

okres realizacji zadania – 2010 – 2012
planowane łączne nakłady - 115 013 615,00 zł
kwota wydatków poniesiona w I półroczu 2011 r. - 19 254 522,00 zł

W pierwszym półroczu 2011 r. zostało uruchomionych 18 230 pociągów, które wykonały pracę
eksploatacyjną na poziomie 1 309 898, 69 pockm.

8. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich.
•

Okres realizacji zadania: 2010 – 2013

•

Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie: 26 203 949 PLN
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•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r. ;
4 484 431,31 PLN

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu roku 2011 wykonano następujące prace :
remonty sprzętem typ. remonter i masą na powierzchni 38 299 m2, wykonano
powierzchniowe utrwalenie na powierzchni

15 601 m2, wykonano krótkie nakładki na

powierzchni 14 269 m2, zlikwidowano przełomy na powierzchni

3 630 m2, frezowano

nawierzchnie na powierzchni 10 856 m2, wykonano profilowanie masą 1 280 ton.
9. Przygotowanie i realizacja budowy północnej obwodnicy miasta Sokołowa
Małopolskiego, celem dodatkowego skomunikowania z drogą wojewódzką Nr 875
Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk
•

Okres realizacji zadania: 2012 – 2018

•

Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie: 48 000 000 PLN

•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r. ; 0,00 PLN

Dokumentację techniczną na realizację zadania zgodnie z zawartym Porozumieniem w dniu
14.12.2009r, zlecił Urząd Miasta i Gminy w Sokołowie Małopolskim. Decyzja o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej powinna być uzyskana do końca bieżącego roku,
obejmująca nowobudowany odcinek drogi

wojewódzkiej północna obwodnica Sokołowa

Małopolskiego wraz ze skomunikowaniem z istniejącymi drogami powiatowymi i gminnymi
w przebiegu obwodnicy. Po otrzymaniu przygotowanej dokumentacji projektowej wraz
z kompletem dokumentów zostanie przeprowadzony przetarg na udzielenie zamówienia
publicznego obejmującego realizację nowobudowanego odcinka drogi, nastąpi zawarcie
umowy z wykonawcą zadania.
10. Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowych.
•

Okres realizacji zadania: 2010 – 2012

•

Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie: 1 573 200 PLN

•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r.;
81 585 PLN

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu roku 2011 wykonano następujące prace:
trwają prace projektowe nad zadaniem pn. opracowanie dokumentacji projektowej
i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności
dla zadania: „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa”; trwają prace projektowe nad
zadaniem pn. opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
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realizację inwestycji drogowej z klauzulą natychmiastowej wykonalności dla zadania
„Budowa drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa
podkarpackiego, odcinek Prusie – Granica województwa w km 74+119 – 76 + 297”; trwają
prace projektowe nad zadaniem pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej” i uzyskanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności dla zadania
„Rozbudowa dr. woj. Nr 890 Kuźmina – Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn
w m. Liskowate w km 21+932 – 22+072 oraz wraz z mostem przez potok Karaszyn w km
22+155 – 22+285”.

11. Zimowe utrzymanie dróg.
•

Okres realizacji zadania: 2010 – 2013

•

Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie: 38 246 296 PLN

•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r. ;
5 297 967,78 PLN

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich administruje siecią dróg o długości 1 628,860 km.
Utrzymanie przejezdności na drogach wojewódzkich w warunkach zimowych było
podstawową działalnością.

sieć dróg wojewódzkich jest podzielona na pięć standardów

zimowego utrzymania dróg. Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest
od obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg
były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.
Wydatki dotyczące zimowego utrzymania dróg związane były z zakupem materiałów do
zimowego utrzymania dróg (piasek do przemieszania z solą, sól), a przede wszystkim
zakupu usług pozostałych. Usługi te dotyczą wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości
i odśnieżania tj. pługi wirnikowe, pługo – piaskarki, ładowarki, koparko – ładowarki.

12. Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na sieci dróg wojewódzkich.
•

Okres realizacji zadania: 2012 – 2013

•

Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie: 600 000 PLN

•

Kwota wydatków poniesiona w roku budżetowym 2011 do dnia 30.06.2011 r. ;
32 631,90 PLN

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich administruje siecią dróg o długości 1 628,860 km
z czego utrzymuje 15 szt. sygnalizacji świetlnej. Utrzymanie to polega na jej bieżącej
konserwacji oraz usuwaniu awarii.
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13. Projekty pomocy technicznej – RPO WP.
•

Okres realizacji zadania : 2010-2015.

•

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 124 210 223,00 PLN.

•

W ramach wszystkich projektów realizowanych w zakresie VIII osi Pomoc techniczna
w I półroczu 2011r. zostały poniesione wydatki na kwotę 11.244.326,93 PLN w tym:
- w ramach osi 8.1 – 10.360.634,48 PLN
- w ramach osi 8.2 – 883.692,45 PLN

Kwota

wydatków poniesionych

w I

półroczu

br.(w PLN)

na podstawie

danych

zaksięgowanych w KSI SIMIK 07-13
Całkowita kwota
poniesionych
wydatków
objętych
wnioskami

Kwota wydatków
uznanych za
kwalifikowane

Kwota wydatków
uznanych do
refundacji

w tym
dofinansowanie
UE

RPPK.08.01.00

6 413 819,55

6 236 405,37

6 236 405,37

6 236 405,37

RPPK.08.02.00

516 669,01

450 293,03

450 293,03

450 293,03

Razem dla Osi

6 930 488,56

6 686 698,40

6 686 698,40

6 686 698,40

Kwota wydatków poniesionych od początku realizacji zadania do końca I półrocza br.
(w PLN) na podstawie danych zaksięgowanych w KSI SIMIK 07-13.
Całkowita kwota
poniesionych
wydatków objętych
wnioskami

Kwota wydatków
uznanych za
kwalifikowane

Kwota wydatków
uznanych do
refundacji

w tym
dofinansowanie UE

43 418 066,81

41 519 479,87

41 519 479,87

41 519 479,87

Od początku realizacji programu liczba decyzji wyniosła 47, a ich ostateczna wartość
wydatków

ogółem

(po

uwzględnieniu

wszystkich

aneksów)

wyniosła

64 117 776,52 PLN, w tym wartość wydatków kwalifikowanych 64 117 623,52 PLN.
W I półroczu 2011 r. nie dokonywano kontraktacji dodatkowych projektów.
W I półroczu 2011r. wypłacono z EFRR 9.798.808,02 PLN.
Od początku realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2011r. wypłacono z EFRR
44.631.395,46 PLN.
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14. Promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności
przewoźników lotniczych, jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania
informacji o regionie.
•

Okres realizacji zadania: 2011 r. - 2014 r.

•

Planowane łączne kwoty finansowe: 24.000.000,00 PLN

•

Kwota wydatków poniesiona w I półroczu br.: 0,00 PLN

W pierwszym półroczu 2011 roku wykonane zostały następujące czynności;
1. Ekspozycja reklamy województwa podkarpackiego wewnątrz samolotu Ryanair.
2. Zamieszczenie reklamy województwa w czasopiśmie pokładowym.
3. Dystrybucja materiałów promocyjnych województwa podkarpackiego w samolotach
przewoźnika
4. Dodatkowe działania promocyjne nie ujęte z nazwy w umowie.
 Konferencja prasowa Ryanair w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” z udziałem
Marszałka Województwa Podkarpackiego
 Promocja lotów Ryanair z Rzeszowa w ramach imprez plenerowych organizowanych
w dniach 26-29 maja br. „Dni Rzeszowa”.

15. Objęcie akcji zwykłych imiennych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Rzeszowie przez Województwo Podkarpackie.
•

Okres realizacji: 2010 – 2013

•

Planowane łączne nakłady: 14 302 800 PLN

•

Kwota wydatków poniesiona w I półroczu br.: - 2 746 800 PLN

Wydatki majątkowe w kwocie 8.548.800,- zł zaplanowane w 2011 r. na objęcie akcji
zwykłych imiennych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie przez
Województwo Podkarpackie zostały poniesione w kwocie 2.746.800,- zł.
Pozostała kwota zostanie wydatkowana po podjęciu przez Walne Zgromadzenie
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. uchwały w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego spółki, przyjęciu przez Województwo Podkarpackie oferty spółki oraz
objęciu nowej emisji akcji w podwyższonym kapitale zakładowym.

16. Wydatki Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT **.
•

Okres realizacji: 2010 – 2013 r.

•

Planowane łączne nakłady: 76 500,00 PLN

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2011 r.: 15 000 zł

W I półroczu poniesiono wydatki na organizację Konferencji będącej elementem działań
informacyjno – promocyjnych realizowanych przez Regionalny Punkt Kontaktowy EWT.
Konferencja odbyła się w dniach 28-30 marca 2011 r..
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17. Aktualizacja Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 20072020.
•

Okres realizacji zadania: 2011-2012 rok.

•

Planowane łączne nakłady finansowe: 280 000,00 PLN.

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br: 0,00 PLN.

W I półroczu została podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii
rozwoju województwa podkarpackiego 2007-2020. W II półroczu 2011 r. zostanie powołany
Zespół Roboczy oraz zespoły zadaniowe. Do prac nad aktualizacją Strategii zostanie
wybrany ekspert zewnętrzny świadczący usługi doradcze w ramach poszczególnych etapów
realizacji przedsięwzięcia.

18. Pogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" stypendia.
•

okres realizacji zadania: 2008-2025 rok

•

planowane łączne nakłady finansowe: 3 046 680,00 PLN

•

kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 10 800,00 PLN

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” jest realizowany
od 2008 roku. W ramach programu, podczas trzech jego edycji, udzielonych zostało
46 stypendiów na kwotę 87 480 zł, 20 nagród rzeczowych o wartości 31 309 zł
oraz 23 nagrody pieniężne na kwotę 52 000 zł. Nabór wniosków na stypendia oraz nagrody
pieniężne odbywa się każdego roku w wyznaczonym terminie. W 2011 r. nabór wniosków
na stypendia odbywał się w terminie do 30 czerwca, obecnie trwa weryfikacja złożonych
wniosków pod względem formalnym, następnie powołana zostanie komisja opiniująca
wnioski. Wnioski o przyznanie nagrody pieniężnej składane mogą być do 15 września br.
Program ten cieszy się bardzo dużym zainteresowanie wśród uczniów, rodziców
i nauczycieli. W naszym regionie jest spora liczba uczniów posiadających uzdolnienia
w dziedzinie artystycznej oraz laureatów olimpiad, turniejów i konkursów na różnych
szczeblach. Jednakże rozwijanie talentów wymaga bardzo dużego zaangażowania i wkładu
pracy ze strony uczniów, rodziców i nauczycieli, co wiąże się również z dużymi nakładami
finansowymi. Dzięki środkom finansowym ze stypendium lub z nagrody pieniężnej, młodzież,
pochodząca z rodzin uboższych, wielodzietnych, może nadal rozwijać swoje zdolności
i inwestować we własny rozwój.

19. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana
Pawła II w Krośnie
•
•
•

okres realizacji zadania: 2006 – 2012,
planowane łącznie nakłady finansowe: 44.282.300 zł,
kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 499.077 zł,
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 Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz wykonawcą robót
budowlano-montażowych w systemie "zaprojektuj-wybuduj" na blok operacyjny wraz
OAiIT z centralną sterylizatornią. Rozpoczęto prace projektowe – wydano decyzję
o lokalizacji inwestycji celu publicznego; umowny termin wykonania projektu
budowlanego – 31.07.2011 r.,
 w procedurze przetargowej dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej na
przebudowę systemu zasilania szpitala w energie elektryczną. Trwają prace projektowe,
 w procedurze przetargowej dokonano wyboru wykonawcy na wykonanie dokumentacji
projektowej na przebudowę istniejącej sieci wodociągowej szpitala. Trwają prace
projektowe,
 w procedurze przetargowej dokonano wyboru dostawcy 6 zestawów do monitorowania
pacjenta, 2 szt. monitorów transportowych oraz aparatu do litotrypsji.
20. Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu
Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie
• okres realizacji zadania: 2007 – 2012,
• planowane łącznie nakłady finansowe: 15.466.400 zł,
• kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 3.325.218 zł,
Trwają prace budowlano – instalacyjne, przebieg realizacji zadania jest zgodny z umową
zawartą z wykonawcą robót.
21. Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na
potrzeby funkcjonowania centrum urazowego
•
•
•

okres realizacji zadania: 2010 – 2013,
planowane łącznie nakłady finansowe: 1.686.450 zł,
kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 323.300 zł,

Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej zadania, wykonawca robót wyłoniony
22. Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
•
•
•

okres realizacji zadania: 2008 - 2012
planowane łącznie nakłady finansowe: 3.200.000 zł,
kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 0 zł.

W
ramach
tego
zadania
Szpital
planuje
budowę
(modernizację
i adaptację pomieszczeń) obiektu dla oddziału obserwacyjno – zakaźnego
i przeniesienie istniejącego oddziału z ulicy Rogozińskiego w Przemyślu na teren szpitala
przy ul. Monte Cassino w Przemyślu.
Z uwagi na brak stanowiska co do lokalizacji oraz obecna wielkość środków z budżetu
województwa na całe przedsięwzięcie, stawia pod znakiem zapytania realizację tego
zadania,
Szpital zwróci się w II półroczu br. z wnioskiem o przesunięcie środków w wysokości
1.188.929 zł. z 2011 r. na 2012 r. (razem 2012 r. – 2.188.929 zł.).
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23. Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 3
•
•
•

okres realizacji zadania: 2007 2012,
planowane łącznie nakłady finansowe: 13.250.000 zł,
kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 1.299.966 zł,

Roboty realizowane są zgodnie z zawartą umowa i opracowanym harmonogramem
rzeczowym robót (roboty na I piętrze budynku zostały zakończone, kondygnacja
przygotowywana jest do przekazania w użytkowanie,
Brak środków od Konserwatora Zabytków, które zostały zaplanowane w wysokości
1.158.531 zł. Dotychczas Konserwator przeznaczył na ten cel tylko 40.000 zł. Na rok 2011
środki Konserwatora nie zostały przyznane. Według rozeznania Zespołu w 2012 roku środki
też nie zostaną przyznane. Brak środków pociągnie za sobą nie dokończenie robót
w modernizowanym obiekcie (w obiekcie docelowo ma być 166 łóżek szpitalnych
a modernizowana powierzchnia obiektu wyniesie 3.933,7 m² , zakupiono i zainstalowano
oraz uruchomiono 2 windy),
Zachodzi potrzeba zwiększenia dotacji w 2012 r. o 1.118.531 zł. i w tej sytuacji plan
na 2012 r. wyniósłby 3.268.731 zł. Alternatywą może być wydłużenie realizacji zadania
do 2013 r. oraz zabezpieczenie w 2013 r. środków budżetu województwa w wysokości
1.118.531 zł.

24. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
lata 2007-2013

•

Okres realizacji zadania w latach: 2011- 2013

•

Planowane łącznie nakłady finansowe: 2.575.109,-zł.

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 224.286,61 zł.

Środki przeznaczono na:
 dotacje celowe dla organizacji pozarządowych,
 na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym w 2011r.

25. Wojewódzki Program Pomocy Społecznej
•

Okres realizacji zadania w latach: 2011- 2015

•

Planowane łącznie nakłady finansowe: 3.400.000,-zł.
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•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 317.400,- zł.

Środki przeznaczono na Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych udzielone w ramach
„Wojewódzkiego programu pomocy Społecznej na lata 2009-2015” na kwotę 317.400,00 zł.

26. Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Os. Niepełn. i Przeciwdz. Ich
Wykluczeniu Społ. Na lata 2008-2020

•

Okres realizacji zadania w latach: 2011- 2020

•

Planowane łącznie nakłady finansowe: 7.647.248,-zł.

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 245 516,- zł.
Środki przeznaczono na:

 Realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans
Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 20082020. Zadania zrealizowane są przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji
celowych w kwocie 245.516,00 zł.

27. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna
•

Okres realizacji: 2011 – 2015

•

Planowane łączne nakłady: 55 738 041,00 PLN

•

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br.: 6 402 044,71 PLN

Zadania realizowane były w podziale na poszczególne plany działania (Roczny Plan:
Kontroli, Szkoleń, Kosztów Instytucji, Działań Informacyjno-Promocyjnych i Kosztów
Wdrażania).
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W ramach Rocznego Planu Kontroli sfinansowano delegacje służbowe pracowników oraz
koszt paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania kontroli
projektów realizowanych w ramach PO KL.
W ramach Rocznego Planu Szkoleń zrealizowano jedno szkoleni oraz skierowano
4 pracowników zaangażowanych w realizację zadań PO KL na studia podyplomowe.
Ponadto sfinansowano koszty dojazdu i noclegu pracownikom uczestniczącym
w obowiązkowych zajęciach w ramach studiów podyplomowych pn. „Społeczno-kulturowa
tożsamość płci”
W ramach Rocznego Planu Kosztów Instytucji zostały sfinansowane koszty związane
z zatrudnianiem pracowników oraz część kosztów związanych z funkcjonowaniem instytucji
i zakupem niezbędnych materiałów, urządzeń i wyposażenia.
W części dotyczącej kosztów osobowych – środki zostały przeznaczona na sfinansowanie
kosztów
wynagrodzeń
brutto
wraz
z
pochodnymi
za
pierwsze
półrocze
2011 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok dla pracowników WUP
zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, rozliczanie, monitorowanie,
ocenę, kontrole oraz informację i promocję PO KL, a także częściowe sfinansowanie
ww. świadczeń dla pracowników tzw. komórek obsługowych, zajmujących się obsługą
ww. stanowisk.
W części dotyczącej kosztów instytucji – środki zostały przeznaczone na sfinansowanie
kosztów związanych z: zakupem materiałów, urządzeń biurowych, artykułów piśmienniczych
i papieru w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu wdrażania PO KL,
naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, opłatę czynszu najmu za pomieszczenia
biurowe przy ul. Poniatowskiego i przy ul. Zygmuntowskiej oraz przy ul. Króla Kazimierza,
opłatę za zakup usług telekomunikacyjnych, opłatę za media, opłatę za wywóz odpadów,
wodę i kanalizację z ww. pomieszczeń biurowych, zakup usług pocztowych dotyczących
przesyłek realizowanych w związku z wdrażaniem PO KL).
W ramach Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych zostały sfinansowane
działania promujące Europejski Fundusz Społeczny i Program Operacyjny Kapitał Ludzki
oraz działania informujące o możliwościach skorzystania z dotacji Unii Europejskiej, część
środków została także przeznaczona na funkcjonowanie Regionalnych Ośrodków
Europejskiego Funduszu Społecznego na Podkarpaciu.
W ramach Rocznego Planu Kosztów Wdrażania zostały sfinansowane wydatki przeznaczone
na: wynagrodzenia dla ekspertów dokonujących oceny merytorycznej oraz wyrażających
opinię o wnioskach aplikacyjnych składanych w ramach ogłaszanych przez IP konkursach
oraz za udział w procedurze wyboru Wykonawcy oraz odbioru wyników badań i raportu
powstałego wskutek realizacji usługi badania ewaluacyjnego uwzględnionego w Rocznym
Planie Działań Ewaluacyjnych - zakup usługi cateringowej na potrzeby VIII posiedzenia
Podkomitetu Monitorującego PO KL, spotkania informacyjno-doradczego dot. projektów
innowacyjnych PO KL współorganizowanego przez KIW – CPE i WUP dla pracowników IP
oraz
kadry
RO EFS,
II
posiedzenia
Regionalnej
Sieci
Tematycznej
w woj. podkarpackim oraz posiedzenia Komisji Oceny Ofert ds. wyboru RO EFS
w Przemyślu, delegacje służbowe pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL
w związku z ich uczestnictwem w konferencjach, grupach roboczych oraz innych
spotkaniach roboczych związanych z realizacją PO KL, opłatę za prowadzenie
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wyodrębnionych (na potrzeby realizacji poszczególnych Priorytetów, Działań i Poddziałań
PO KL) rachunków bankowych oraz za zrealizowane usługi obowiązkowego audytu
zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach RPD PT PO KL na 2010 rok.
Wydatkowanie środków na realizację zadań Pomocy Technicznej PO KL w pierwszym
półroczu 2011 r. przyczyniło się do zapewnienia technicznego i finansowego wsparcia
procesu zarządzania, wdrażania i kontroli Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz prac
Podkomitetu Monitorującego PO KL w celu sprawnego zarządzania funduszami oraz
efektywnego wykorzystania zasobów Unii Europejskiej i krajowych (w ramach realizacji
komponentu regionalnego PO KL w województwie podkarpackim), sprawnej
i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych
i promocyjnych dotyczących pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz zapewnienia monitorowania realizowanych projektów.
Pozostała część Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na 2011 rok zostanie zrealizowana w II półroczu br.
28. Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów
w Markowej
•

Planowane terminy realizacji zadania: 2010 r. - 2013 r.

•

Całkowita wartość zadania, - 6 405 000 zł -

•

Planowane nakłady na 2011 rok – 305 000 zł

•

Wydatki poniesione w I półroczu 2011 r.: - 14 361,00 zł,

W 2010 roku przy współpracy z SARP przeprowadzono konkurs architektoniczny na prace
projektowe, w wyniku którego na wykonawcę dokumentacji projektowej zostało wybrane
biuro projektowe Mirosław Nizio – Nizio Design International w Warszawie.
W I półroczu 2011 r. trwały analizy dotyczące ostatecznej lokalizacji Muzeum, w wyniku
których uzyskano nową, znacznie korzystniejszą od poprzedniej, działkę pod budowę
Muzeum. W dniu 30.05.2011 r. Rada Gminy Markowa podjęła Uchwałę o przekazaniu na
rzecz Województwa Podkarpackiego działki o pow. 31a, usytuowanej w pobliżu
projektowanej Hali Sportowej, z bezpośrednim dojazdem od głównej drogi w Markowej.
Następnie uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która stała
się prawomocna w dniu 24.06.2011 r. Po podpisaniu aktu notarialnego przekazania działki,
w dniach 9.06.2011 r. i 14.06.2011 r. zostały podpisane umowy o wykonanie dokumentacji
projektowej na realizację Muzeum.
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II. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
Informacja
Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej o zadaniach ujętych
w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Podkarpackiego i realizowanych w I półroczu 2011r. w dziale Obsługa długu
publicznego – wydatki bieżące (budżet Województwa Podkarpackiego).
Środki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego
w dziale 757, rozdział 75704 § 8020 – wydatki bieżące dotyczą poręczeń kredytów
udzielonych przez Samorząd Województwa wojewódzkim samodzielnym publicznym
zakładom opieki zdrowotnej. Są to środki zaplanowane w budżecie samorządu na
ewentualną spłatę rat kredytowych z odsetkami, w przypadku niewywiązania się
przez kredytobiorców (szpitale) z zawartym umów.
Raty kredytowe są spłacenia przez Szpitale zgodnie z harmonogramem. Do dnia
dzisiejszego nie wystąpiła konieczność ich spłaty przez Województwo, w ramach
udzielonego poręczenia.

Szczegółowe zestawienie planowanych na 2011 r. poręczeń, spłat rat kredytowych
oraz kwot, o które można dokonać zmniejszenia limity wydatków ujętych w WPF
zawiera załączone „Zestawienie wydatków bieżących ujętych w WPF dotyczących
poręczeń kredytów dla wojewódzkich samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej” .
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Rzeszów, 01-09-2011 r.

INFORMACJA NA TEMAT SYTUACJI W ZAKRESIE REGIONALNYCH KOLEJOWYCH
PRZEWOZÓW OSÓB
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje zadania w zakresie
organizowania kolejowych przewozów pasażerskich na podstawie umowy ramowej
nr OR.IV.0812-59/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. o świadczenie usług publicznych na
okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w zakresie kolejowych
przewozów pasażerskich wykonywanych na terenie województwa podkarpackiego
oraz województw sąsiednich.
Umowa ramowa na łączną kwotę dofinansowania 96.513.615,00 zł została
podpisana przez Strony w dniu 10 czerwca 2010 r.
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 umowy ramowej nr OR.IV.0812-59/10 strony po
przeprowadzeniu negocjacji zawarły umowę roczną nr DT.II.5433-124/10 z dnia
12.11.2010 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych
oraz międzywojewódzkich kolejowych przewozów osób na obszarze województwa
podkarpackiego na 2011 r.
Warunki umowy na 2011 r. kształtują się następująco:
- wielkość pracy eksploatacyjnej ogółem nie mniej niż 2 644 446, 26 pockm
- liczba pociągów kursujących w dobie na terenie województwa podkarpackiego - 112
- wysokość środków finansowych, które zostaną przeznaczone w okresie
obowiązywania

umowy

rocznej

została

wyliczona

na

podstawie

stawek

jednostkowych do kalkulacji dopłat z tytułu świadczenia usług publicznych i wynosi
38 509 051,03 zł.
Urząd Marszałkowski przekazuje przewoźnikowi kolejowemu dotację w miesięcznych
ratach. Wstępne rozliczenie otrzymanych rat dotacji następuje w okresach
kwartalnych do 4 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Ostateczne
rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie sprawozdania z wykonania regionalnych
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oraz międzywojewódzkich kolejowych przewozów osób, które przewoźnik winien
przedłożyć do 31 maja 2012 r.
Zgodnie z obowiązującą umową roczną na 2011 r. oraz uchwałą nr III/37/10 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia
wysokości

stawki

jednostkowej

dotacji

do

regionalnych

oraz

niektórych

międzywojewódzkich kolejowych przewozów osób, powyższe stawki kształtują się
w następujący sposób:
- na liniach nr 68 i 91 – w kwocie 13,96 zł do pockm
- na liniach nr 71 i 101 – w kwocie 16,35 zł do pockm
- na liniach nr 106, 107, 108 – w kwocie 15,83 zł do pockm
W zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów osób
- na liniach nr 68 i 91 – w kwocie 13,96 zł do pockm
Aktualnie trwają negocjacje związane z ustaleniem warunków wykonywania
pasażerskich przewozów kolejowych na terenie województwa podkarpackiego
w ramach umowy rocznej na 2012 r.

wróć

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY
ORAZ DZIAŁANIACH NA RZECZ
ŁAGODZENIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW
BEZROBOCIA W CELU ZAPOBIEGANIA
PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

RZESZÓW, SIERPIEŃ 2011 rok
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I.

Sytuacja na regionalnym rynku pracy

Na koniec I kwartału 2011 roku liczba osób aktywnych zawodowo w województwie
podkarpackim wynosiła 943 tys. w tym pracujących 832 tys. W porównaniu z IV kwartałem
2010 roku liczba aktywnych zawodowo zmniejszyła się ogółem o 22 tys. natomiast liczba
pracujących zmniejszyła się o 29 tys. osób. Niższy ( o 0,6 % ) niż w końcu 2010 roku był
także wskaźnik zatrudnienia ( na koniec IV kwartału 2010 r. wynosił 50,1 %,
a na koniec I kwartału 2011 r. 49,5 % ). Analizując natomiast przeciętne zatrudnienie
w sektorze przedsiębiorstw należy podkreślić, iż wynosiło ono w I kwartale 2011 roku
228,6 tys. osób i było o 3,4 tys. wyższe od zanotowanego w IV kwartale ubiegłego roku
( 225,2 tys. ). Porównując dane za I kwartał br. z analogicznym okresem 2010 roku liczba
aktywnych zawodowo była mniejsza o 1,3 %, a liczba pracujących wyższa o 0,2 %. O 1 %
był wyższy także wskaźnik zatrudnienia ( w I kw. 2010 wynosił 48,5 % ). Również
przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 11,5 tys. osób (w I kwartale
2010 r. wynosiło 217,1 tys., a w I kwartale 2011 r. 228,6 tys.).
Zmiany wskaźnika zatrudnienia w woj. podkarpackim w latach 2008-2011
IV kw. 2008

IV kw. 2009

IV kw. 2010

I kw. 2011

51,8

50,2

50,1

49,5

x

x

x

x

15-24 lata

23,6

18,1

19,8

19,5

25-34 lata

78,0

74,6

72,0

72,0

35-44 lata

84,0

80,3

82,3

80,1

45-54 lata

73,6

73,0

73,0

71,8

55 lat i więcej

25,6

26,2

25,9

25,2

x

x

x

x

wyższe

75,7

73,3

77,3

76,9

policealne i średnie zawodowe

62,0

63,3

61,4

61,8

średnie ogólnokształcące

36,5

34,1

34,4

39,9

zasadnicze zawodowe

63,5

61,4

62,1

57,1

gimnazjalne, podstawowe, niepełne podst.
i bez wykształcenia szkolnego

25,0

20,3

17,1

17,1

Ogółem
Według wieku

Według poziomu wykształcenia

Źródło : Opracowania Urzędu Statystycznego w Rzeszowie
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Na koniec marca 2011 roku stopa bezrobocia wynosiła 16,5 % i była o 0,7 pkt.
procentowego wyższa od jej wartości na koniec grudnia 2010 roku (15,8%). Natomiast nie
różniła się od wysokości stopy bezrobocia w marcu 2010 roku, która po korekcie dokonanej
przez GUS wynosiła również 16,5 %.
Liczba zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy bezrobotnych na koniec
marca 2011 roku wynosiła 151 759 osób i była wyższa od stanu z grudnia 2010 roku
( 142 263 ) o 9 496 osób. Ta niekorzystna sytuacja na rynku pracy tj. wzrastająca liczba
bezrobotnych utrzymuje się corocznie w miesiącach zimowych. Natomiast w okresie
wiosenno-letnim każdego roku tak jak i w 2011 r. następuje sezonowy, systematyczny
spadek bezrobotnych. W lipcu br. liczba osób bezrobotnych wyniosła 135 862, a stopa
bezrobocia 15,1 %. Najwyższą stopę bezrobocia na koniec lipca 2011 roku odnotowano
w powiatach: niżańskim (23,5%), bieszczadzkim (22,9%), brzozowskim (22,6%) i leskim
(22,3%). Najniższą natomiast w miastach: Krośnie ( 7,1 %) i Rzeszowie (7,7%), a także
w powiecie dębickim ( 12,2 % ).
Liczba bezrobotnych w województwie podkarpackim
Liczba
bezrobotnych
wg stanu na
31.12.2010 r.

Liczba
bezrobotnych
wg stanu na
31.07.2011 r.

Wzrost / spadek
liczby
bezrobotnych

Stopa
bezrobocia na
31.07.2011 r.
(%)

bieszczadzki

2 060

1 846

-214

22,9

brzozowski

6 640

6 188

-452

22,6

dębicki

6 889

6 858

-31

12,2

Powiat

jarosławski

9 505

9 279

-226

18,0

jasielski

9 540

9 033

-507

17,5

kolbuszowski

3 966

3 620

-346

15,2

krośnieński

6 616

6 160

-456

17,2

leski

2 734

2 268

-466

22,3

leżajski

5 211

4 984

-227

17,8

lubaczowski

4 554

3 984

-570

16,8

łańcucki

5 237

4 984

-253

15,5

mielecki

8 451

8 526

75

13,5

niżański

5 558

5 535

-23

23,5

przemyski

5 735

5 206

-529

20,4

przeworski

6 352

6 193

-159

17,7

ropczycko- sędziszowski

5 034

5 217

183

16,6

rzeszowski

8 233

7 939

-294

13,0

sanocki

5 394

4 822

-572

13,1

stalowowolski

6 696

6 669

-27

14,2

strzyżowski

5 958

5 431

-527

21,0

tarnobrzeski

3 165

2 853

-312

13,6

m. Krosno

2 305

2 177

-128

7,1

m. Przemyśl

5 413

5 231

-182

18,5

m. Rzeszów

8 199

8 129

-70

7,7

m. Tarnobrzeg
Województwo
podkarpackie

2 818

2 730

-88

13,8

142 263

135 862

-6 401

15,1
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Zmiany liczby bezrobotnych zarejestrowanych
w województwie podkarpackim w latach 2009-2011.

W okresie I półrocza br. obserwowano również utrzymujące się od dłuższego czasu
niekorzystne tendencje na regionalnym rynku pracy, które mogą negatywnie wpływać na
sytuację wielu osób oraz przyczyniać się do powstawania patologii społecznych. Największe
problemy na rynku pracy województwa podkarpackiego to:


bezrobocie wśród ludzi młodych - od kilku lat utrzymuje się stosunkowo wysoki poziom
bezrobocia wśród osób w wieku 18-34 lat. Stanowią oni ponad połowę populacji osób
bezrobotnych. Oczekiwania pracodawców wymagających od potencjalnych pracowników
posiadanie doświadczenia zawodowego, a także zwiększające się wymagania rynku pracy
powodują, że szanse na znalezienie pierwszej pracy przez osoby młode, bez
doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności dostosowanych do
wymogów konkretnych stanowisk pracy są ograniczone. Na koniec I półrocza br. młodzi
wiekiem bezrobotni ( 18-34 lat ) stanowili łącznie 54,6 % ogółu zarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy.
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Bezrobotni wg wieku (w %) czerwiec 2011 r.

Czas pozostawania bez pracy bezrobotnych według wieku,
stan na koniec czerwca 2011 r.



niskie kwalifikacje zawodowe bezrobotnych, a także często niedostosowane do potrzeb
pracodawców umiejętności - osoby bezrobotne o niskim poziomie wykształcenia tj.
osoby
z
wykształceniem
zasadniczym
zawodowym
oraz
gimnazjalnym
i poniżej stanowią od dłuższego czasu ponad połowę ogółu zarejestrowanych. Wśród
przyczyn wysokiego udziału osób bez kwalifikacji zawodowych w rejestrach
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bezrobotnych znajdują się takie czynniki jak: zaniedbania edukacyjne (brak lub
nieaktualna wiedza ogólna i zawodowa), niemożność podjęcia dalszej nauki oraz często
występujące niskie aspiracje edukacyjne i zawodowe. Podkreślić także należy iż ponad
26 % bezrobotnych zarejestrowanych na koniec czerwca br. nie posiadało kwalifikacji
zawodowych i zaliczanych było do grupy osób bezrobotnych znajdujących się
w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Bezrobotni wg wykształcenia (w %) czerwiec 2011 r.



bezrobocie długotrwałe - osoby pozostające w rejestrach urzędów pracy ponad 12
miesięcy stanowią ok. 40 % bezrobotnych, w tym ponad połowa z nich pozostaje bez
pracy powyżej 24 miesiące. Osoby te przechodzą w sferę dezaktywacji i mogą stanowić
grupę wysokiego ryzyka – tj. osób mało mobilnych i zagrożonych biedą.

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy (w %) czerwiec 2011 r.
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duży odsetek bo ponad 70 % ( w lipcu br. 75,1 %) nowo rejestrujących się
bezrobotnych powraca do ewidencji po raz kolejny – rynek nie zapewnia stałych miejsc
pracy i po krótkotrwałym zatrudnieniu w tym często subsydiowanym z FP powracają
z powrotem rejestrując się jako osoby bezrobotne.
utrzymujący się niski % ( w czerwcu br. 13,8 %, a w lipcu 13,3 % ) bezrobotnych,
którzy posiadają prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Powodem tego jest
znaczny udział osób, które nie spełniają ustawowych kryteriów do przyznania tego prawa
( w tym głównie wymogu aby przepracować i osiągać wynagrodzenie w kwocie co
najmniej minimalnego wynagrodzenia okres 365 dni w ostatnich 18 miesiącach przed
zarejestrowaniem się w urzędzie pracy ). W populacji tej znajduje się również grupa osób,
którym upłynął ustawowy okres pobierania zasiłku i wobec braku propozycji pracy nadal
pozostają w ewidencji powiatowych urzędów pracy. Osoby te zasilają szeregi osób
długotrwale bezrobotnych i korzystają z różnych form pomocy opieki społecznej.
duży udział bezrobotnych ( 32,8 % ogółu ), którzy nie posiadają doświadczenia
zawodowego wymaganego przez pracodawców - co dodatkowo wpływa na zwiększenie
trudności w uzyskaniu zatrudnienia. Są to głównie osoby młode szczególnie narażone na
negatywne wpływy otoczenia i powstawanie różnorodnych form patologii.
wzrost zagrożenia zwolnieniami w zakładach pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników w okresie I półrocza 2011 roku z tego powodu pracę utraciło 1 475
pracowników, podczas gdy w I półroczu 2010 r. z tych przyczyn zwolniono 129
pracowników – zjawisko to pogłębia istniejące trudności na rynku pracy.

Niepokojący jest również fakt, iż wiele osób znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy spełnia jednocześnie więcej niż jedno z wyżej wymienionych
kryteriów. Taka sytuacja wymaga więc kontynuowania kompleksowego podejścia i działań
ukierunkowanych na aktywizację społeczno – zawodową tych osób.

II. Działania realizowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego,
Samorządy Powiatowe oraz partnerów rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej
osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
1. Działania aktywizujące realizowane w 2010 roku
Celem działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy województwa
podkarpackiego skierowanych do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy było zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia oraz umożliwienie im wejścia
i powrotu na rynek pracy. Wsparcie kierowane było głównie do osób długotrwale
bezrobotnych (pozostających bez zatrudnienia przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy
w ciągu ostatnich dwóch lat), bezrobotnych kobiet (w tym zwłaszcza powracających na rynek
pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), bezrobotnych ludzi
7
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młodych,
osób bezrobotnych w wieku
powyżej 50
lat, bezrobotnych osób
niepełnosprawnych. W wyniku działań aktywizujących realizowanych z wykorzystaniem
wszystkich dostępnych usługi i instrumentów rynku pracy w 2010 roku pracę podjęło:
 19 697 bezrobotnych ludzi młodych (do 25 roku życia.), w tym zatrudnienie
subsydiowane podjęło 4 598 osób,
 29 645 bezrobotnych kobiet,
 9 163 osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, w tym 85 osób skierowanych
zostało na przygotowanie zawodowe u pracodawcy,
 24 081 osób długotrwale bezrobotnych, w tym 7 779 podjęło zatrudnienie
subsydiowane,
 6 842 osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, w tym 2 700 osób podjęło
zatrudnienie subsydiowane,
 2 863 bezrobotnych osób niepełnosprawnych, w tym 820 osób podjęło zatrudnienie
subsydiowane.
W projektach realizowanych w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie uczestniczyło 18 237 osób. Spośród nich 14 160 osób zakończyło udział
w projektach, w tym:
 327 osób niepełnosprawnych,
 5 507 osób długotrwale bezrobotnych,
 10 716 osób z terenów wiejskich,
 793 osoby wieku 50-64 lat.
Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizowała w 2010
roku projekt systemowy „Szkolenie - -Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój III Edycja ”
w ramach Działania 1.3.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie tym na
terenie województwa podkarpackiego udział wzięło 120 osób w wieku 15-24 lata. W ramach
projektu „Nasza Przyszłość 2 ”, którego celem było ograniczenie tendencji do zachowań
aspołecznych w celu zwiększenia ich integracji społeczno-zawodowej wsparciem objęto 40
osób w wieku od 15 do 17 lat znajdujących się pod nadzorem kuratora rodzinnego.
Skorzystały one z zajęć integracyjnych, warsztatów motywacyjno-aktywizujących oraz
indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz uczestniczyły w zajęciach i obozach
socjoterapeutycznych. W 2010 roku realizowany był projekt „Młodzieżowa Akademia
Umiejętności”, który skierowany by do młodzieży w wieku 16-20 lat wychowującej się
w rodzinach problemowych, środowiskach niewydolnych wychowawczo, zagrożonych
różnego rodzaju patologiami. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych
poprzez szkolenia oraz odbycie staży zawodowych u pracodawców.
W projekcie
uczestniczyło 15 osób , spośród których po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności 10
osób odbyło staż u pracodawców.
W 2010 roku Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych realizował programy ukierunkowane na aktywizację zawodową osób
niepełnosprawnych.
W wyniku realizacji Programu „Junior” 95 niepełnosprawnych
bezrobotnych absolwentów szkół rozpoczęło staż u pracodawcy w 2010 roku. Staż taki
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zakończyło w 2010 roku 101 bezrobotnych niepełnosprawnych absolwentów skierowanych
w roku poprzednim, natomiast 19 osób podjęło pracę w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu
stażu. Natomiast w ramach programu „Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej” w 2010
roku zrefundowano wynagrodzenia 42 osobom niepełnosprawnym zatrudnionym w latach
poprzednich.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizował w 2010 roku
działania
obejmujące dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności
Zawodowej. W ramach tych działań dofinansowano działalność 7 Zakładów Aktywności
Zawodowej, które zatrudniają 232 osoby niepełnosprawne. Na dofinansowanie kosztów
działalności wydatkowano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w kwocie 3 931 082 PLN oraz z budżetu Województwa Podkarpackiego
w wysokości 446 801 PLN. W 2010 roku w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
utworzono Zakład Aktywności Zawodowej w Oleszycach, który zatrudnia 16 osób
niepełnosprawnych.
Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie realizowały
w 2010 projekty roku w ramach w Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji”, oraz Działaniu 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparciem objętych zostało
3 297 klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projektach
dotyczących aktywnej integracji (w tym 1 979 osób z obszarów wiejskich). Kontraktami
socjalnymi objęto 3 452 klientów instytucji pomocy społecznej, a 1 535 osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym zakończyło udział w realizowanych projektach.

2. Działania aktywizujące realizowane w 2011 roku
Przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr 40/770/11 z dnia
19 kwietnia 2011 roku Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2011 rok
określa grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia na regionalnym rynku
pracy. W dokumencie tym wskazane zostały działania , których celem jest między innymi
aktywizacja osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie
kierowane jest głównie do bezrobotnych ludzi młodych, osób długotrwale bezrobotnych,
bezrobotnych posiadających niski poziom wykształcenia i kwalifikacji , a także osób mniej
mobilnych zawodowo ( w przedziale wiekowym powyżej 50 lat.). Działania te wspierane są
aktywizacją w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych
przez partnerów rynku pracy w tych jego priorytetach, które obejmują pomoc dla osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Pomimo znaczenie mniejszych
środków Funduszu Pracy dostępnych na aktywizację osób bezrobotnych planuje się, że
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w 2011 roku w wyniku działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy
pracę podejmie:
 15 000 bezrobotnych ludzi młodych, w tym zatrudnienie subsydiowane 3 000 osób,
 8 000 osób bez kwalifikacji zawodowych,
 15 000 osób długotrwale bezrobotnych, w tym 4 000 osób podejmie zatrudnienie
subsydiowane.
 1 500 bezrobotnych osób niepełnosprawnych ,
W I półroczu 2011 r. pracę podjęło :
 10 573 bezrobotnych ludzi młodych (do 25 roku życia), a w wyniku zatrudnienia
subsydiowanego 1 303 osoby,
 6 109 osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych,
 13 541 osób długotrwale bezrobotnych, w tym 2 222 osób podjęło zatrudnienie
subsydiowane,
 1 557 bezrobotnych osób niepełnosprawnych,
 3 782 bezrobotnych powyżej 50 roku życia, w tym 690 osób podjęło zatrudnienie
subsydiowane..
Aktywne formy promocji zatrudnienia w I półroczu 2001 roku

Samorządy powiatowe województwa podkarpackiego pozyskały do tej pory z rezerwy
Ministra Pracy i Polityki Społecznej kwotę 10 912 400 zł na aktywizację zawodową osób
bezrobotnych. Najwięcej środków ( 5 583 300 zł ) pozyskano na finansowanie programów
związanych z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których w roku ubiegłym miały
miejsce klęski żywiołowe. Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie otrzymał kwotę 830 800
zł, Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie 831 300 zł, Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
831 800 zł), Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy 1 119 400 zł, a Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnobrzegu 1 970 000 zł. W ramach tych środków zorganizowane zostały roboty
10
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publiczne przy odbudowie infrastruktury zniszczonej w wyniku ubiegłorocznej powodzi oraz
staże zawodowe dla osób bezrobotnych ( w tym u przedsiębiorców, których firmy poniosły
straty na skutek powodzi).
Na aktywizację zawodową osób zwolnionych w ramach zwolnień grupowych
z przyczyn niedotyczących pracowników dodatkowe środki otrzymały Powiatowe Urzędy
Pracy w Nisku – 293 200 zł i Stalowej Woli 1 960 000 zł. Osoby bezrobotne objęte zostały
wsparciem poprzez szkolenia zawodowe, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych oraz
umożliwienie zdobycia praktycznych umiejętności zawodowych w wyniku zorganizowania
stażu u pracodawców.
Na realizację programu specjalnego obejmującego aktywizację osób długotrwale
bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych ( staże zawodowe , szkolenia ) kwotę 1 744 800
zł otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach, natomiast na działania aktywizujące
skierowane do osób bezrobotnych w wieku 45/50 plus środki w kwocie 1000 000 zł otrzymał
Powiatowy Urząd Pracy Przeworsku i 331 100 zł Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach.
W dniu 5 sierpnia 2011 roku Minister Pracy i Polityki Społecznej dokonała na wnioski
samorządów powiatowych przesunięć środków Funduszu Pracy z wydatków fakultatywnych
i tym samym przyznała dla 17 samorządów powiatowych kwotę 3 265 100 zł.
Tym samym kwota środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu w województwie podkarpackim wynosi 154 254 300 zł . Do końca lipca 2011
roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano kwotę 97 941 900 zł. ,
natomiast w wyniku podpisanych umów zaangażowana została kwota 133 017 000 zł.
( 86,2% otrzymanych środków).
Środki z Funduszu Pracy przyznane Samorządom Powiatowym w 2011 r. w tys. zł
( stan na 31.08.2011 r.)

L.p.

Powiaty

Środki na realizację
programów (Algorytm)
65 %

Rezerwa
Samorządu
Województwa
Projekty
systemowe
POKL 6.1.3

Rezerwa
Ministra

Przesunięcia z
wydatków
fakultatywnych

Razem

1.

Bieszczadzki

1 631,6

879,0

2.

Brzozowski

4 180,9

2 251,0

830,8

120,0

7 382,7

3.

Dębicki

4 744,1

2 554,9

1 119,4

75,0

8 493,4

4.

Jarosławski

6 094,9

3 282,0

500,0

9 876,9

5.

Jasielski

5 702,2

3 070,0

300,0

9 072,2

6.

Kolbuszowski

2 800,1

1 508,0

26,6

4 334,7

7.

Krośnieński

5 256,5

2 830,0

250,0

8 336,5

8.

Leski

1 883,7

1 014,0

9.

Leżajski

3 568,8

1 922,0

10.

Lubaczowski

2 984,1

1 607,0

11.

Łańcucki

3 226,3

1 737,0

11

2 510,6

2 897,7
40,0

5 530,8
4 591,1

831,3

106,5

5 901,1
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12.

Mielecki

5 764,7

3 104,0

110,0

8 978,7

13.

Niżański

3 666,8

1 974,0

37,0

5 971,0

14.

Przemyski

7 044,0

3 793,0

450,0

11 287,0

15.

Przeworski

4 159,0

2 239,0

16.

RopczyckoSędziszowski

1 000,0

340,0

7 738,0

3 498,6

1 884,0

2 907,7

50,0

8 340,3

17.

Rzeszowski

9 562,8

5 149,0

400,0

15 111,8

18.

Sanocki

3 631,0

1 955,0

50,0

5 636,0

19.

Stalowowolski

4 627,3

2 492,0

210,0

9 289,3

20.

Strzyżowski

3 279,1

1 766,0

200,0

5 245,1

21.

Tarnobrzeski

3 743,4

2 016,0

1 970,0

91 049,9

49 026,9

10 912,4

Razem powiaty

293,2

1 960,0

7 729,4
3 265,1

154 254,3

Działania skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy realizowane są również poprzez projekty w ramach Działania 6.1” Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. W projektach tych weźmie udział 9 249 osób, w tym 4 024 osób w wieku 1524 lata, 1 586 osób długotrwale bezrobotnych, 546 bezrobotnych osób niepełnosprawnych,
2712 osób powyżej 50 roku życia.
Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizuje projekty
ukierunkowane na wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym:
1. „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie - Rozwój IV edycja” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego określonego w Podziałaniu 1.3.3
Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
2. „Nasza Przyszłość 3” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego określonego w Podziałaniu 1.3.3 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach projektu „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie - Rozwój IV edycja” zakłada się
objęcie wsparciem około 130 osób w wieku od 15 do 24 lat z terenu województwa
podkarpackiego, natomiast w wyniku realizacji projektu Nasza Przyszłość 3” rożnymi
formami działań aktywizacyjnych objętych zostanie 40 osób w wieku 15-17 lat.
Oddział Podkarpacki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
realizuje w 2011 roku program „Junior”, którego celem jest zwiększenie możliwości
zawodowych bezrobotnych niepełnosprawnych absolwentów oraz stworzenie szans
zatrudnienia i zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach odbywanego stażu
u pracodawców.
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Dofinansowanie kosztów funkcjonowania w 2011 roku Zakładów Aktywności
Zawodowej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w kwocie
4 768 887 zł przyczyni się utrzymania zatrudnienia 232 osób niepełnosprawnych ze
znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, Efektem tych działań będzie
również podniesienie świadomości społecznej w zakresie uznania aspiracji osób
niepełnosprawnych do trwałej integracji na otwartym rynku pracy, a także zmiany postaw
społecznych wobec niepełnosprawności, głównie w środowisku pracy.
W 2011 roku w projektach realizowanych przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
oraz Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w ramach Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udział weźmie 398 klientów instytucji
pomocy społecznej. Kontraktami socjalnymi objętych zostanie 3 000 osób, a 2 320 osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym zakończy udział w projektach obejmujących działania
aktywizujące.
Aktywizacja osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ukierunkowana na
ich integrację społeczną i zawodową wymaga współdziałania różnych podmiotów i instytucji
w realizacji działań prozatrudnieniowych. Dlatego też działania realizowane zarówno przez
instytucje rynku pracy, jak i partnerów rynku pracy koncentrują się na realizacji tych form
wsparcia, które w sposób efektywny ograniczają skutki bezrobocia oraz wspierają
powstawanie nowych miejsc pracy.
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1. PODSTAWA PRAWNA
Polityka ekologiczna paostwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji
ochrony środowiska. Realizacji polityki ekologicznej paostwa służą programy ochrony środowiska
i plany gospodarki odpadami sporządzane przez organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy.
Programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami po zaopiniowaniu przez właściwe organy
administracji uchwalane są odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu i radę gminy 1.
W celu realizacji polityki ekologicznej paostwa, administracja samorządowa na szczeblu
województwa, powiatu i gminy obowiązana jest2 do opracowania i uchwalenia programu ochrony
środowiska i planu gospodarki odpadami. Z wykonania tych programów organ wykonawczy
województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio
sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Zakres ww. raportu, jego okres
sprawozdawczy i obowiązek przedłożenia Ministrowi Środowiska nie zostały ustawowo określone.
Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego w dniu 26 maja 2008r.
uchwałą Nr XXII/379/08 przyjęty został przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. Niniejszy Raport
jest kolejnym z wykonania wspomnianego programu, a poprzedni opracowany został w 2009 r.3

2. PRZEDMIOT RAPORTU
Przedmiotem niniejszego Raportu jest Program Ochrony Środowiska Województwa
Podkarpackiego, w formie przyjętej uchwałą nr XXII/379/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w dniu 26 maja 2008 r.4 Działania strategiczne przyjęte w Programie zmierzają do usunięcia
problemów lub realizacji działao ochronnych w obrębie 9 priorytetów:
Priorytet 1. Ochrona wód i efektywne wykorzystanie zasobów wodnych
Priorytet 2. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Priorytet 3. Gospodarka odpadami
Priorytet 4. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych
Priorytet 5. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważony rozwój
lasów
Priorytet 6. Ochrona powietrza atmosferycznego, klimatu i warstwy ozonowej
Priorytet 7. Ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej gleb
Priorytet 8. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym
Priorytet 9. Ochrona zasobów kopalin

1
2
3

4

Art. 17 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm).
Art. 18 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm).
„Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego w latach 2007-2008” przedłożony Sejmikowi
województwa Podkarpackiego we wrześniu 2009 r.
Dokument jest aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego przyjętego przez Sejmik w dniu
31 sierpnia 2003 r.
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W obrębie każdego priorytetu, wyszczególnione zostały cele krótkookresowe (na okres
najbliższych 4 lat od uchwalenia programu) i średniookresowe (na okres najbliższych 8 lat od
uchwalenia programu), a w ich obrębie kierunki działao. Wskazane zostały również rejony
koncentracji działao oraz ważniejsze wskaźniki efektywności realizacji celów ekologicznych,
a także działania priorytetowe wraz z podaniem terminów ich realizacji, szacunkowych kosztów
i instytucji odpowiedzialnych za ich realizację.
Na podstawie analizy i oceny podejmowanych działao w zakresie ochrony środowiska na
terenie województwa, zawartych w dalszej części niniejszego Raportu, można stwierdzid,
że zasadnicze elementy polityki ekologicznej na terenie województwa podkarpackiego nie uległy
zmianie. Nadal wiodącymi dziedzinami ochrony środowiska na terenie województwa podkarpackiego
są inwestycje dotyczące ochrony wód, przeciwdziałania zagrożeniom środowiska (w tym m.in.
ochrona przed powodzią) i gospodarki odpadami. Ze względu na specyfikę województwa oraz
koniecznośd dostosowania przepisów do standardów unijnych istotne są działania w zakresie
ochrony klimatu, przyrody i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa wymagao dotyczących zakresu i formy raportu
z realizacji wojewódzkiego programu ochrony środowiska. Przyjęto więc, że głównym celem
niniejszego opracowania jest informacja o rezultatach działao podjętych w ochronie środowiska
w latach 2009-2010. Oprócz ww. informacji Raport zawiera opis podstawowych uwarunkowao
wpływających na realizację działao w latach 2009-2010 tj. nowe uwarunkowania prawne i aktualny
stan środowiska. Do porównao czynionych w Raporcie jako rok bazowy przyjęto rok 2006.

4. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Raport został opracowany w oparciu o publikowane dane statystyczne i dane zawarte
w raporcie o stanie środowiska publikowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie (WIOŚ w Rzeszowie).5 Aktualnie powszechnie dostępne dane obejmują rok 2009.
Dane GUS za rok 2010 opublikowane zostaną dopiero w roku 2011. W związku, z tym Marszałek
Województwa Podkarpackiego zwrócił się pisemnie do samorządów powiatowych, instytucji
odpowiedzialnych za stan środowiska w województwie i przedsiębiorstwa realizujące zadania z
dziedziny ochrony środowiska z udziałem funduszy unijnych, o informacje na temat realizacji działao
określonych w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego. (Wykaz nr 1).
Zadania realizowane przez jednostki samorządów terytorialnych obejmują zadania realizowane przez
Marszałka Województwa Podkarpackiego i samorządy powiatowe. Sporadycznie dane dotyczą
terenu powiatu czyli zadao wykonywanych również przez samorządy gminne. Jedynie nieliczne
powiaty zwróciły się do gmin o potrzebne informacje.

5

Założono iż Raport winien zawierad dane powszechnie dostępne i łatwe do weryfikacji w kolejnych latach.
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Poniżej wyszczególniono ważniejsze publikacje, z których korzystano przy opracowaniu
Raportu:
• Ochrona środowiska 2010, GUS, Warszawa 2011; Ochrona środowiska 2009, GUS,
Warszawa 2010;
• Leśnictwo 2010, GUS, Warszawa 2011;
• Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2009, Urząd Statystyczny,
Rzeszów 2010;
• Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2007-2009, Urząd
Statystyczny, Rzeszów 2010;
• Województwo Podkarpackie 2010. Podregiony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny,
Rzeszów 2011;
• Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 2000- 2007, WIOŚ,
Rzeszów 2008;
• Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 1999 - 2008; WIOŚ,
Rzeszów 2009;
• Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2009 r., WIOŚ, Rzeszów
2010;
• Roczna ocena jakości w województwie podkarpackim. Raport za rok 2009., WIOŚ,
Rzeszów 2010;
• Roczna ocena jakości w województwie podkarpackim. Raport za rok 2010, WIOŚ,
Rzeszów 2011;
• Stan środowiska województwa podkarpackiego na obszarze przygranicznym z
Ukrainą. WIOŚ Przemyśl-Jasło, 2010r, WIOŚ, Rzeszów 2010;
• Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, stan na 31.XII.2009 r.,
Paostwowy Instytut Geologiczny, 2010;
Korzystano również z materiałów informacyjnych zamieszczanych na stronach internetowych
instytucji i organów ochrony środowiska (Wykaz Nr 2) oraz z materiałów własnych Podkarpackiego
Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
Niniejszy Raport nie obejmuje informacji pochodzących z raportów z wykonania programów
ochrony środowiska na szczeblu powiatowym i gminnym, gdyż termin złożenia raportu
wojewódzkiego z reguły wyprzedza terminy ich przygotowania.

5. NAJWAŻNIEJSZE UWARUNKOWANIA REALIZACJI
PROGRAMU
Podstawowymi uwarunkowaniami realizacji Programu są cele polityki ekologicznej paostwa,
dokumenty strategiczne programowe o znaczeniu europejskim, krajowym i wojewódzkim,
uwarunkowania prawne, aktualny stan środowiska oraz efekty ekologiczne realizowanych
przedsięwzięd. Od czasu przyjęcia dokumentu Programu Ochrony Środowiska dla Województwa
Podkarpackiego (w wersji z maja 2008 r.) nie zmieniły się dokumenty istotne dla treści POŚ czyli m.in.
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.
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Polityka ekologiczna paostwa 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska –Republika Słowacka 2007-2013, Krajowy program zwiększanie lesistości,
Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz program
działao na lata 2007-2013.
Cele ekologiczne paostwa określone zostały w dokumencie Polityka ekologiczna paostwa
2009-2012 z perspektywą do roku 20166 przyjętym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dniu 22 maja
2009 r. Planowane działania w obszarze ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety w skali
Unii Europejskiej i cele 6 Wspólnotowego programu działao w zakresie środowiska naturalnego 7,
skupiających się na czterech priorytetowych obszarach działania: zmiany klimatyczne, różnorodnośd
biologiczna, ochrona środowiska i zdrowia oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych
i gospodarowanie odpadami. Kierunki działao w dziedzinie ochrony środowiska wyznaczone dla Unii
Europejskiej uwzględniają również dokumenty strategiczne i programowe województwa
podkarpackiego tj. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020, Plan
zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego (w trakcie zmiany)
i Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Działania
i przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska w województwie podkarpackim skupiają się głównie
na poprawie jakości środowiska we wszystkich jego elementach (zwłaszcza na poprawie jakości
wody), osiągnięciu bezpieczeostwa ekologicznego (w tym na ochronie przed powodzią i zapewnieniu
bezpieczeostwa energetycznego) oraz racjonalnym gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi
województwa. Kontynuowana jest współpraca z sąsiednimi paostwami, w rozwiązywaniu problemów
transgranicznych (zwłaszcza w zmniejszeniu wzajemnych przepływów zanieczyszczeo oraz budowie
systemów zapobiegania i ostrzegania).
Ważnym dokumentem dla realizacji przedsięwzięd w zakresie poprawy jakości wód jest
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych zatwierdzony przez Rząd RP w dniu
16 grudnia 2003 r. Trzecia Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu
1 lutego 2011 r. Jej celem było ustalenie realnych terminów zakooczenia inwestycji w aglomeracjach,
które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych zadao do kooca 2010 r.

6
7

Publikacja: Monitor Polski Nr 34, poz. 501, z dnia 4 czerwca 2009 r.
Szósty wspólnotowy program działania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zatytułowany „Środowisko 2010: Nasz wybór,
nasza przyszłośd” (decyzja 1600/2002/WE), określa strategiczne ramy wspólnotowej polityki w zakresie ochrony środowiska na lata
2002–2012 i jest uważany za zasadniczy element ochrony środowiska w ramach wspólnotowej strategii trwałego rozwoju. Opiera się
on głównie na zasadzie „zanieczyszczający płaci”, na zasadzie ostrożności i działania zapobiegawczego oraz na zasadzie usuwania
zanieczyszczenia u źródła. Skupia się na następujących czterech priorytetowych obszarach działania: zmiany klimatyczne, różnorodnośd
biologiczna, ochrona środowiska i zdrowia oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i gospodarowanie odpadami.
Proponowanych jest pięd priorytetowych koncepcji strategicznego działania: lepsze stosowanie istniejącego prawa, włączanie
zagadnieo dotyczących środowiska naturalnego do innych dziedzin polityki, bliższa współpraca w ramach rynku, wzmacnianie pozycji
obywateli jako osób prywatnych i wspieranie ich w zmianie zachowania, a także uwzględnianie kwestii ochrony środowiska
w planowaniu przestrzennym i decyzjach zarządczych. Komisja co roku publikuje przegląd polityki w zakresie środowiska; ostatni
przegląd zawarto w komunikacie COM(2006) 70 „Przegląd polityki ochrony środowiska 2005” – strona internetowa Parlamentu
Europejskiego http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/policies/environment/article_7292_pl.htm
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Inne dokumenty krajowe opracowane w ostatnim czasie, mające znaczenie dla przyszłej
gospodarki wodami, są plany gospodarowania wodami opracowywane dla każdego dorzecza
oddzielnie.8 Teren województwa podkarpackiego leży w dorzeczach Wisły i Dniestru, dla których
w dniu 22 lutego na posiedzeniu Rady Ministrów zatwierdzono Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły (M.P. 2011 nr 49 poz. 549) i Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Dniestru (M.P. 2011 nr 38 poz. 425). Plany te winny byd uwzględniane w dokumentach
planistycznych opracowanych na poziomie krajowym i regionalnym.
Czynnikiem wpływającym na rozwój inwestycyjny województwa są ograniczenia
w zagospodarowaniu na terenach objętych różnymi formami ochrony przyrody, a w szczególności na
obszarach Natura 2000 9. Sporym utrudnieniem w sporządzaniu zmiany Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Podkarpackiego i planów miejscowych jest brak (na poziomie
regionalnym) kompleksowych informacji o przebiegu i zasięgu korytarzy ekologicznych, popartych
badaniami terenowymi.
W ostatnich dwóch latach w dziedzinie ochrony środowiska weszło w życie wiele
rozporządzeo wykonawczych oraz zmian obowiązujących ustaw. Dla zapewnienia ochrony przed
powodzią za szczególnie istotną należy uznad zmianę ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz.U. 2011 nr 32 poz. 159), ważnej w zakresie dostosowania przepisów prawnych do postanowieo
Dyrektywy Powodziowej.10

6.

STAN ŚRODOWISKA

6.1. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
6.1.1. Zasoby wód i ich wykorzystanie
Zasoby wód powierzchniowych województwa podkarpackiego należą do zlewni Wisły
obejmującej łącznie ponad 90% powierzchni województwa. Pozostałe 10% (we wschodniej części
województwa) jest odwadniane przez rzeki należące do zlewni Dniestru m.in. Strwiąż, Mszankę,
Lechnawę. W Tabeli 1. zostały wyszczególnione najważniejsze rzeki Podkarpacia wraz z krótką ich
charakterystyką.
8

9
10

Gospodarowanie wodami prowadzone jest, zgodnie z Dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej tzw. Ramową Dyrektywą Wodną, w podziale na
dorzecza. Dla każdego obszaru dorzecza opracowuje się plan gospodarowania wodami.
Na tych obszarach możliwa jest lokalizacja inwestycji, które nie oddziaływają znacząco na środowisko
Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarządzania nim
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Tabela 1. Większe rzeki województwa podkarpackiego
Nazwa rzeki

Odbiornik

Długośd rzeki na terenie woj. podkarpackiego
[w km]

1.
2.
3.
Wisła
Morze Bałtyckie
78
San
Wisła
443
Wisłok
San
205
Wisłoka
Wisła
153
Tanew
San
44
Lubaczówka
San
67
Łęg
Wisła
82
Ropa
Wisłoka
18
Jasiołka
Wisłoka
76
Wiar
San
60
Osława
San
62
Trześniówka - Jamnica
Wisła
57
Solinka
San
47
Stobnica
San
47
Źródło: Rocznik statystyczny województwa podkarpackiego, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2009 r.

[w %]
4.
7,5
100
100
100
40,4
76,1
100
23,1
100
96,8
100
100
100
100

W skali kraju wielkośd zasobów wodnych województwa jest stosunkowo duża. Rzeki
wypływające z obszaru województwa (bez Wisły) prowadzą 8% zasobów krajowych (według
szacunków w roku średnim). Zasoby wód województwa są nierównomiernie rozmieszczone
(w północno - zachodniej części województwa zasoby wód są większe niż w południowej) a ich
wielkośd jest zmienna. Bardzo duża zmiennośd przepływów w czasie, wynikająca ze zróżnicowania
warunków hydrologicznych w poszczególnych latach i górskiego charakteru większości rzek
województwa, wpływa na dyspozycyjnośd zasobów wód powierzchniowych. Poza tym duża częśd
zasobów wodnych jest niewykorzystana ze względu na brak dostatecznej zabudowy
hydrotechnicznej. Obecnie na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowane są 3 duże
zbiorniki zaporowe11:
• Zbiornik Solina na Sanie – największy w Polsce, o powierzchni 21,1 km2,12
• Zbiornik Myczkowce na Sanie – o powierzchni 2 km2.
• Zbiornik Besko na Wisłoku – o powierzchni 1,5 km2
Dla potrzeb gospodarczych województwa powstały również 32 małe zbiorniki wodne13,
będące w administrowaniu Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeo Wodnych. Większośd z nich
jest zlokalizowana w środkowej i północnej części województwa, na terenie Kotliny Sandomierskiej.
Spełniają one głównie funkcje retencyjne, a także przeciwpożarowe, rekreacyjne, wykorzystywane są
do nawodnienia oraz w gospodarce rybackiej.
Zasoby wód podziemnych na terenie Podkarpacia rozmieszczone są nierównomiernie,
a w porównaniu z zasobami innych regionów kraju należą do niewielkich. Związane są z dużymi
jednostkami geologicznymi, stanowiącymi jednocześnie regiony hydrogeologiczne. Występują
11
12
13

Źródło: Ochrona środowiska, Główny Urząd Statystyczny, 2009 r.
Zbiornik Solina wraz ze zbiornikiem Myczkowce gromadzi ok. 13% retencjonowanych wód w Polsce.
Źródło: Ochrona Środowiska województwie podkarpackim w latach 2007-2009, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2010 r.
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głównie w utworach czwartorzędowych, w niewielkich ilościach w utworach trzeciorzędowych
i kredowych, śladowo zaś w utworach starszych. 80% zasobów wód podziemnych występuje
w północnej części województwa. Zasoby eksploatacyjne możliwe do wykorzystania dla celów
gospodarczych szacuje się na 503,9hm3, co stanowi 3% zasobów krajowych14. Większośd z nich
rozmieszczona jest w 9 Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych (GZWP) występujących w całości
lub we fragmentach na obszarze województwa (Tabela 2.)
Wg wskaźnika stanu zasobów wód podziemnych aktualny pobór wód wynosi poniżej 15% w stosunku
do zasobów dostępnych do zagospodarowania, co stanowi bardzo niski stopień wykorzystania
zasobów wód podziemnych w województwie. Tym samym rezerwy zasobów ocenione zostały jako
bardzo wysokie.15
Tabela 2. Podstawowe dane Głównych Zbiorników Wód Podziemnych województwa podkarpackiego
Średnia
Szacunkowe
Numer
Pow. GZWP
Nazwa zbiornika
głębokośd
zasoby dysp. [tys.
2
Zbiornika
[km ]
3
ujęcia [m]
m /d]
1.
2.
3.
4.
5.
425
Zbiornik Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów
2194.00
10-30
576.00
426
Dolina kopalna Kolbuszowa
60.00
18-70
16.80
429
Dolina Przemyśl
137.00
10-30
38.60
430
Dolina rzeki San
83.15
10
5.50
431
Zbiornik warstw Krosno (Bieszczady)
1220.00
60
25.00
432
Dolina rzeki Wisłok
172.00
8
22.00
433
Dolina rzeki Wisłoka
200.00
8
26.00
407
Niecka lubelska (Chełm Zamośd)
9015.00
70
1127.50
428
Dolina kopalna Biłgoraj-Lubaczów
290.00
10-65
76.20
Powierzchnia zbiorników nr 407 i 428 w obrębie województwa podkarpackiego stanowi odpowiednio około 2% i 25%
ich powierzchni całkowitej.
Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów
wodnych (Dz. U. 2006 nr 126 poz. 878)

Według szacunków GUS, w 2009 r. w województwie podkarpackim na potrzeby gospodarki
narodowej i ludności pobrano ogółem 305,6 hm3 wody, o 6 % więcej niż w roku poprzednim
i o 5,5% więcej niż w 2006 r. Największy pobór wód odnotowano w powiecie stalowowolskim, dośd
duży w powiatach: tarnobrzeskim, przemyskim oraz w miastach na prawach powiatu: w Tarnobrzegu
i Rzeszowie.
Głównym źródłem pokrycia zapotrzebowania na wodę w gospodarce województwa są wody
powierzchniowe. Wielkośd poboru w 2009 r. na ujęciach powierzchniowych wyniosła 254,2 hm 3
wody, a jej udział w ogólnym bilansie – 83,2 % był mniejszy o 1,2% w stosunku do danych krajowych
(w Polsce - 84,4 %). Z powierzchniowych ujęd wodnych zaopatrywana była ludnośd dużych miast
regionu, a także mieszkaocy gmin: Osiek Jasielski, Dębowiec, Rymanów, Dukla, Lutowiska, Komaocza,
Fredropol, korzystający z ujęd zlokalizowanych na niewielkich ciekach. Wielkośd poboru wód
14
15

Źródło: Ochrona środowiska, Główny Urząd Statystyczny, 2009 r.
Źródło: mapa – Stopieo wykorzystania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych w Polsce (w obszarach
bilansowych) skala 1:800 000, Paostwowy Instytut Geologiczny, grudzieo 2010 r.
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powierzchniowych na cele eksploatacji sieci wodociągowej w województwie w 2009 r. wyniosła
42,8 hm3. Na podobnym poziomie, od kilku lat utrzymuje się wykorzystanie wody powierzchniowej
do nawodnieo w rolnictwie i leśnictwie oraz do napełniania i uzupełniania stawów rybnych.
W 2009 r. wielkośd poboru wyniosła 60,2 hm3.
Najbardziej wodochłonnymi branżami przemysłowymi są: wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, wodę i gaz, budownictwo, produkcja artykułów spożywczych; najmniej produkcja maszyn i urządzeo. W 2009 r. pobór wód na cele produkcyjne (poza rolnictwem
i leśnictwem oraz rybactwem) wyniósł 162,2 hm3 i odbywał się przede wszystkim z ujęd wód
powierzchniowych (93,2% ogółu na cele produkcyjne). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił
wzrost o 14,3 hm3, jednak największy pobór wód dla przemysłu miał miejsce w 2005 r. w ramach
rekultywacji wyrobiska pokopalnianego kopalni Siarki Machów S.A. w Tarnobrzegu (napełnianie
powstałego zbiornika wodami Wisły).
Eksploatacja złóż wód podziemnych w 2009 r. wyniosła 48 hm3 tj. 15,7% poboru wód
w województwie podkarpackim. Największy w niej udział przypadł na sied wodociągową, głównie na
obszarach wiejskich. Na cele przemysłowe pobrano stosunkowo niewielką ilośd – 7,7 hm3 wód
podziemnych – co z punktu ochrony środowiska oceniane jest bardzo korzystnie. W przemyśle
głównym biorcą wód podziemnych jest branża spożywcza. Poniżej przedstawiono procentowy pobór
wody w województwie podkarpackim w 2009 r. wg wybranych dziedzin gospodarki.

Wykres Nr 1. Pobór wody w województwie podkarpackim na potrzeby
gospodarki narodowej i ludności w 2009 r.
Przemysł
53,09%
27,20%

Rolnictwo i leśnictwo
Gospodarka komunalna

19,71%

Źródło: Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2007 – 2009, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2010 r.

6.1.2. Jakośd wód powierzchniowych
Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. rozpoczął się proces wdrażania
postanowieo Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW), określającej wspólnotowe działania
w dziedzinie polityki wodnej. Celem operacyjnym Dyrektywy jest osiągnięcie dobrego stanu
(ekologicznego i chemicznego) wszystkich wód do roku 2015. Cel ten realizowany jest poprzez
zintegrowane programy działao na rzecz ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz
racjonalne gospodarowanie wodami. Odzwierciedleniem postanowieo RDW w polskim prawie jest
przede wszystkim ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (j.t. Dz.U. 2005, Nr 239, poz. 2019
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z późn. zm.). Określa ona prawne i merytoryczne zasady realizacji Paostwowego Monitoringu
Środowiska w zakresie monitoringu i oceny stanu wód.
W 2010 r. badania i ocenę jakości wód powierzchniowych przeprowadzono w oparciu
o Program paostwowego monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010 –
2012, zgodnie z wymogami RDW. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części
wód16 została opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008
r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U.2008.162.1008).
W 2010 r. w celu określenia stanu ekologicznego monitoringiem objęto 18 punktów operacyjnych
odpowiadających jednolitym częściom wód (JCW), natomiast badania potencjału ekologicznego
przygotowano dla 9 silnie zmienionych JCW. Łącznie klasyfikacja obejmowała 27 punktów
operacyjnych. Ocena jakości była prowadzona w oparciu o analizę elementów biologicznych
(fitobentos, makrofity) oraz podstawowych wskaźników fizykochemicznych, określających stan
fizyczny, warunki tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne.
Spośród pięciu klas jakości w województwie wystąpiły tylko trzy: II, III i IV klasa
(Wykres Nr 2.). Nie stwierdzono I klasy – stanu bardzo dobrego/maksymalnego potencjału oraz V
klasy – stanu/potencjału złego. II klasa – stan/potencjał dobry – wystąpiła w 4 JCW (15% ogółu
przebadanych) położonych w zlewni rzeki Wisłoki (Jasiołka do Panny i Wisłoka od Potoku
Chotomskiego do Rzeki) oraz rzeki Osławy, dopływu Sanu (Osława do Rzepedki i Kalniczka).
Najczęściej występowała III klasa – stan/potencjał umiarkowany i została stwierdzona w 20 JCW (74%
monitorowanych wód), IV klasę – stan/potencjał słaby – odnotowano w 3 JCW (11% ogółu)
zlokalizowanych w zlewni rzeki Wisłok: Ślączka, Stobnica do Łądzierza, Mrowla (Wykres Nr 2.)

Wykres Nr 2. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchniowych
w województwie podkarpackim w 2010 r.
11,00%
15,00%

II klasa
III klasa
IV klasa

74,00%
Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2010 r. – opracowanie własne

Punkty pomiarowo – kontrolne były rozmieszczone na obszarach o dużym stopniu zabudowy.
W większości monitorowanych wód o wynikach stanu lub potencjału ekologicznego decydowały
głównie wskaźniki biologiczne. Tylko w 2 JCW: w Mokrzyszówce w zlewni Wisły
16

Jednolite części wód powierzchniowych - oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: 1) jezioro lub inny naturalny
zbiornik wodny; 2) sztuczny zbiornik wodny; 3) struga, strumieo, potok, rzeka, kanał lub ich części; 4) morskie wody wewnętrzne, wody
przejściowe lub wody przybrzeżne (zgodnie z ustawą z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – j.t. Dz.U.2005.239.2019 z późn. zm.);
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i w Bukowej od Rakowej do ujścia do Sanu, czynnikami obniżającymi klasyfikację były elementy
fizykochemiczne. Największy wpływ na jakośd wód miały substancje biogenne (azot Kjeldahla, azot
amonowy, azot ogólny, fosfor ogólny), warunki tlenowe i zasolenie.
Głównym źródłem zanieczyszczeo były zrzuty ścieków komunalnych. Na jakośd wód
w 2010 r. wpływ miały ponadto zmienne warunki hydrometeorologiczne.
Rys.1. Stan/potencjał ekologiczny wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w 2010 r. rozkład
przestrzenny

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2010 r. – opracowanie własne

Poniżej w Tabeli 3. zostały przedstawione wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego
w układzie głównych zlewni rzek Podkarpacia.
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Tabela 3. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego JCW w 2010 r. w głównych zlewniach rzek województwa
podkarpackiego
Lp.
Zlewnia
Liczba JCW
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego JCW
b. dobry/max
dobry
umiarkowany
słaby
zły
1.

2.

3.

4.

1.
Wisła
3
2.
Wisłoka
6
3.
San
11
4.
Wisłok
7
Razem
27
Źródło: Paostwowy monitoring Środowiska/WIOŚ w Rzeszowie

5.

6.

7.

8.

2
2
4

3
4
9
4
20

3
3

-

Ze względu na proces wdrażania programu monitoringu wód powierzchniowych i zmieniające
się zasady klasyfikacji jakości wód, nie możemy porównywad wyników ocen uzyskanych w punktach
pomiarowych z ostatnich lat.
Podstawą klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
podobnie jak klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jest rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 20 sierpnia 2008 r. (Dz.U.2008.162.1008). Istotą oceny stanu chemicznego jest określenie
udziału substancji priorytetowych i innych w badanej wodzie. W 2010 r. w województwie
podkarpackim sklasyfikowano stan chemiczny w 8 JCW (Wykres 3), w większości oznaczono
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w pozostałych: kadm, trichlorometan,
trichloroetylen. W badaniach stwierdzono:
w 6 JCW (75%) dobry stan chemiczny,
w 2 JCW (25%) stan chemiczny poniżej dobrego.

Wykres Nr 3. Klasyfikacja stau chmicznego wód powierzchniowych w wojewódzwie
podkarpackim 2010 r.
25,00%
dobry stan
stan poniżej dobrego

75,00%
Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2010 r. – opracowanie własne

Stan chemiczny wód poniżej dobrego odnotowano na rzece Wisłoce od Rzeki do Potoku
Kiełkowskiego (w punkcie pomiarowo – kontrolnym w Przecławiu) i na Sanie od Wołosatego do
zbiornika Solina (w punkcie pomiarowo – kontrolnym San Rajskie) . Czynnikiem obniżającym jakośd
wód były stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
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W pozostałych punktach pomiarowo – kontrolnych stan chemiczny wód określono jako
dobry. Taką ocenę odnotowano w Wisłoce od Dębownicy do Ropy (punkt pomiarowo – kontrolny
Wisłoka – Gadki), w Jasiołce do Panny (punkt pomiarowo – kontrolny Jasiołka – Stasianie), w Przyrwie
do Dąbrówki (punkt pomiarowo – kontrolny Przyrwa – Nowa Wieś) w Wiszni (punkt pomiarowo –
kontrolny Wisznia – Gaje), w Trzebośnicy od Krzywego do ujścia do Sanu (punkt pomiarowo –
kontrolny Trzebośnica – Grzęba) oraz w Strwiążu do granicy paostwa (punkt pomiarowo – kontrolny
Strwiąż – Krościenko) - Rys.2.
Rys.2. Stan chemiczny wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w 2010 r. – rozkład przestrzenny

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2010 r. – opracowanie własne

Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej, na mocy Dyrektywy Azotanowej 91/676/EWG,
zobligowana jest do określenia stref wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych i eutrofizację. Przeprowadzone w 2004 r. i 2008 r. badania nie wykazały konieczności
wyznaczania w województwie podkarpackim takich obszarów. Średnioroczne stężenia azotanów nie
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przekraczały w kontrolowanych punktach granicznego poziomu 40 mgNO3/l, powyżej którego wody
uznawane są za zagrożone zanieczyszczeniem.17
Duże znaczenie dla jakości wód mają warunki hydrometeorologiczne. W ostatnich latach
miały miejsce ekstremalne warunków pogodowe, które bezpośrednio wpływały na reżim
hydrologiczny rzek Podkarpacia. Dochodziło do obniżenia przepływów, nawet poniżej średnich
najniższych przepływów z wielolecia (2007 r.) lub powodzi. Przy wysokich temperaturach powietrza
i wody powodowało to: lokalnie przyspieszenie procesu eutrofizacji, pogorszenie stanu biologicznego
i chemicznego rzek (szczególnie tych, które są odbiornikami ścieków komunalnych i przemysłowych).
Przy deficytach tlenowych dochodziło do śnięcia ryb. Natomiast duże opady atmosferyczne lub
gwałtowne topnienie pokrywy śnieżnej skutkowały powstaniem fali powodziowej, zakłócającej
równowagę biologiczną ekosystemu rzeki. Ponieważ podczas powodzi zmieniają się parametry
badanych wskaźników nie prowadzi się więc badao w tym czasie, gdyż wyniki mogą byd obarczone
dużym błędem.
W 2010 r. dokonano oceny wód powierzchniowych badanych pod kątem wymagao jakim
powinny odpowiadad wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczona do spożycia18. Badania przeprowadzono w 17 punktach pomiarowo – kontrolnych,
zlokalizowanych w zlewni Wisłoki, Sanu i Wisłoka. W żadnym z nich nie odnotowano najlepszych
jakościowo wód kategorii A1 wymagających jedynie prostego uzdatniania fizycznego (w szczególności
filtracji i dezynfekcji). Kategorię A2 oznaczającą wody dobrej jakości, wymagające typowego
uzdatniania fizycznego i chemicznego stwierdzono
punktach położonych w Beskidzie Niskim
(Potasówka – Folusz, Iwoniczanka – Iwonicz Zdrój, zbiornik Besko) oraz w Bieszczadach (Kołonica –
Kołonice, zbiornik Solina), łącznie w 5 punktach pomiarowo – kontrolnych. W 6 punktach
zlokalizowanych na obszarze gór i pogórzy (Wisłoka – Żółków, Wisłok – Besko, Osława – Rzepedź,
Sanoczek – Nagórzany, Dopływ spod Góry Czarnej – Przysietnica oraz San – Ostrów) odnotowano
wody najniższej kategorii A3, wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego.
Poza kategorią zostały ocenione wody w 6 punktach pomiarowo – kontrolnych: 2 położone
w obszarze pogórzy (San – Zasław, Jasiołka – Szczepaocowa), pozostałe w części centralnej
województwa (San – Radymno, Wisłok – Zwięczyca, Wisłoka – Podgrodzie, Wisłoka – Wojsław).
Z przestrzennej analizy jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia (Rys. 3) najwyższą
jakością w województwie podkarpackim charakteryzują się wody na obszarze Beskidu Niskiego i
Bieszczadów.

17

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. Nr 241, poz. 2093).
18
Podstawą prawną oceny wód powierzchniowych badanych pod kątem wymagao jakim powinny odpowiadad wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
27 listopada 2002 roku (Dz.U.2002.204.1728), zawierające podział na kategorie jakości wód powierzchniowych.
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Rys.3. Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia w 2010 r.

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2010 r. – opracowanie własne

W 2010 roku sporządzono również ocenę wód powierzchniowych badanych pod kątem
wymagao jakim powinny odpowiadad wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb
w warunkach naturalnych 19. Badania były prowadzone na 16 JCW w 16 punktach pomiarowo –
kontrolnych zlewni Wisły, Wisłoki, Sanu, Wisłoka, Osławy i Tanwi. Wg „Wykazu wód”
powierzchniowych opracowanego przez RZGW w Krakowie w 6 JCW powinny byd zachowane
wymagania odpowiadające środowisku życia ryb łososiowatych, w 10 JCW – wymagania ustalone dla
bytowania ryb karpiowatych. Tymczasem tylko 1 JCW (Osława do Rzepedki) spełniała warunki dla
środowiska życia ryb karpiowatych, natomiast zgodnie z Wykazem RZGW powinna ona odpowiadad
wymaganiom dla bytowania ryb łososiowatych. Pozostałe JCW nie spełniały kryteriów ustalonych dla
bytowania ryb, najczęściej z powodu przekroczeo wskaźników azotynowych i fosforu ogólnego.
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Rys.4. Ocena przydatności wód powierzchniowych do bytowania ryb w warunkach naturalnych w 2010 r.

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2010 r. – opracowanie własne

Potencjalnym źródłem zanieczyszczeo dla rzek międzywojewódzkich tj. Ropy, Dulczy, Breo
(wpływających na Podkarpacie z województwa małopolskiego), Wisły (wpływającej z województwa
świętokrzyskiego), Tanwi, Łady, Bukowej (wpływających z województwa lubelskiego) są zrzuty
ścieków komunalnych. Nie stwierdzono zagrożenia dla jakości wód ww. rzek związanych
z działalnością przemysłową. Rzeka Ropa, na odcinku od Gorlic (woj. małopolskie) do ujścia (woj.
podkarpackie), kontrolowana jest w ramach monitoringu operacyjnego w zakresie zanieczyszczeo
ropopochodnych zarówno przez WIOŚ w Krakowie, jak i przez WIOŚ w Rzeszowie (ze względu na
eksploatację złóż ropy naftowej w zlewni Ropy).

19

Ocena wód powierzchniowych badanych pod kątem wymagao jakim powinny odpowiadad wody śródlądowe będące środowiskiem
życia ryb w warunkach naturalnych została opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002
roku (Dz.U.2002.176.1455).
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6.1.3. Jakośd wód podziemnych
Monitoring jakości wód oparty jest na sieci krajowej i prowadzony przez Paostwowy Instytut
Geologiczny.20 W województwie podkarpackim obejmował 7 obszarów jednolitych części wód
podziemnych (JCWPd)21, w tym 6 administrowanych przez RZGW w Krakowie, nr 126, 127, 139, 157,
158, 159, 160 oraz 1 – przez RZGW w Warszawie, nr 109.
Wody podziemne województwa podkarpackiego nie mają statusu wód zagrożonych
nieosiągnięciem dobrego stanu, wobec tego badania stanu chemicznego prowadzone są w ramach
monitoringu diagnostycznego, tj. co 3 lata. Ostatnie badania wykonano w 2010 r. Monitoring jakości
wód obejmował 25 punktów pomiarowych (studnie wiercone, piezometry), większośd z nich
diagnozowała czwartorzędowe i trzeciorzędowe piętro wodonośne. Na podstawie wyników badao
stwierdzono w 64% punktach dobry stan chemiczny wód podziemnych. Uzyskano w nich II i III klasę
jakości wód (odpowiednio 36% i 28%), w żadnym z punktów nie otrzymano I klasy. W pozostałych
punktach odnotowano słaby stan chemiczny wód podziemnych, charakterystyczny dla IV czwartej
i V klasy czystości. Łącznie stanowiły one 36% badanych wód (Wykres Nr 4.). Do wskaźników, które
najczęściej obniżały jakośd wód podziemnych zaliczono: żelazo, ogólny węgiel organiczny,
wodorowęglany, azotany, chlorki, bor, arsen, wapo, odczyn pH.
Wody charakteryzujące się lepszą jakością występują na obszarach o mniejszym stopniu
urbanizacji i większym zalesieniu. Natomiast wody gorszej jakości stwierdzono głównie na terenach
zabudowanych i w punktach pomiarowych ujmujących wody gruntowe (Rys.5).
W 2010 roku II klasę czystości wód podziemnych odnotowano w 8 punktach położonych
w południowej części województwa na obszarze Beskidu Niskiego, Bieszczadów i Gór Słonnych oraz
w 1 zlokalizowanym na Roztoczu, łącznie w 4 jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd), nr:
157 (Kąty), 158 (Trepcza, Sanok, Bezmiechowa Górna, Bystre, Radoszyce), 160 (Dwerniczek, Wetlina)
109 (Werchrata). Klasa III została wskazana w 7 punktach pomiarowych na obszarze 4 JCWPd nr: 126
(Nowa Dęba), 127 (Łysaków – 3 punkty, Leżajsk), 157 (Brzostek), 159 (Ustrzyki Dolne). IV klasę
czystości wód podziemnych stwierdzono w 6 punktach pomiarowych położonych na obszarze JCWPd
nr: 126 (Mielec, Cmolas, Kolbuszowa), 127 (Pysznica), 157 (Krosno) oraz 158 (Makłuczka). V klasa
czystości wystąpiła na JCWPd nr 139 (Żyraków, Kawęczyn Sędziszowski) oraz 158 (Rabe).

20

Zasady klasyfikacji wód podziemnych zawarte są w:
a) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód
powierzchniowych i podziemnych, stanowiące wykonanie delegacji zawartej w art.155b ust 1 ustawy Prawo wodne, zgodnie
z którym badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych prowadzone są w ramach: monitoringu
diagnostycznego, operacyjnego i badawczego;
b) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych,
stanowiące wykonanie delegacji zawartej w art. 38a, ust 1 ustawy Prawo wodne;

c) rozporządzeniu

Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, stanowiące wykonanie delegacji zawartej w art.147 ust 8 pkt 1, ustawy
Prawo wodne.

21

Jednolite części wód podziemnych – określona objętośd wód podziemnych występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu
warstw wodonośnych (na podstawie ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – t.j. Dz.U.2005.239.2019 z późn. zm.);
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Wykres nr 4. Jakośd wod podziemnych województwa podkarpackiego w 2010 r.
12,00%
klasa V

dobry stan chemiczny wod
podziemnych(64% ogółu
badanych wód)

24,00%
klasa IV
36,00%
klasa II

słaby stan chemiczny wód
podziemnych (36% ogółu
badanych wód)

28,00%
klasa III

Źródło: na podstawie Oceny wyników badao prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego
wód podziemnych w 2010 r. przygotowanej przez WIOŚ w Rzeszowie – opracowanie własne

Spośród 25 punktów pomiarowych wskazanych w 2010 r. do badao, 4 punkty
charakteryzowały się wodami o zwierciadle napiętym,22 co sugeruje że wody te znajdują się pod
warstwą skał nieprzepuszczalnych, uniemożliwiającej wzrost poziomu zwierciadła wody. Są to
punkty Werchrata, Ustrzyki Dolne, Żyraków i Kawęczyn Sędziszowski. Dwa ostatnie punkty należy
obserwowad szczególnie, gdyż posiadają one wody o słabym stanie chemicznym. Niestety nie można
dokonad porównania powyższych danych dotyczących klasyfikacji wód podziemnych z uzyskanymi
wynikami w latach poprzednich ponieważ metodyka badao jakości wód w ostatnim czasie uległa
zmianie23.
Oprócz klasyfikacji wód podziemnych w 2010 roku przeprowadzono również ocenę jakości
pod względem zanieczyszczeo związkami azotu ze źródeł rolniczych 24 . Analiza badao wykazała, że
tylko w jednym punkcie pomiarowym nr 406, zlokalizowanym na terenie Krosna, odnotowywano
wysokie stężenie azotanów, przekraczające wartośd graniczną 50 mg NO3/l. Wyniosło ono
59,8 mg NO3/l, ale było najniższe jakie odnotowano w ciągu ostatnich 10 lat. Badane wody zostały
zakwalifikowane do wód podziemnych zanieczyszczonych. Wysokie stężenia, ale mieszczące się
w granicach dopuszczalnego, stwierdzono w punkcie obserwacyjnym nr 85 w Leżajsku – 40,9 mg
NO3/l. Wody, w tym punkcie zostały zaliczone do grupy wód zagrożonych zanieczyszczeniem.25
Przeprowadzone przez RZGW w Krakowie badania wód podziemnych w 2004 r. i w 2008 r., na
terenie województwa podkarpackiego, nie wykazały konieczności wyznaczania stref wrażliwych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych i eutrofizację.
22

Wody podziemne o zwierciadłem napiętym –wody podziemne, których ciśnienie jest wyższe od atmosferycznego, wymuszone
obecnością utworów nieprzepuszczalnych zalegających powyżej warstwy wodonośnej; występują na granicy tych warstw
23
Metodyka badao jakości wód została zmieniona w związku z dostosowaniem do wymagao unijnych.
24

25

Ocena i klasyfikacja wód sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych).
Otwory pomiarowe Krosno i Leżajsk zlokalizowane są na terenach zabudowanych i ujmują wody gruntowe pozbawione odpowiedniej
izolacji. Na tej podstawie można uznad, że źródłem zanieczyszczeo tych wód są ścieki komunalne, a nie działalnośd związana
z rolnictwem.
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Rys.5. Jakośd wód podziemnych w 2010 r.

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2010 r. – opracowanie własne

6.1.3. Gospodarka wodno-ściekowa
Głównymi źródłami zanieczyszczenia wód powierzchniowych na terenie województwa
podkarpackiego są nieoczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe, a także spływy powierzchniowe
związane działalnością rolniczą i przemysłową. W ciągu ostatnich lat konsekwentna realizacja
inwestycji związanych z gospodarka wodno - ściekową26 (głównie z udziałem funduszy unijnych)
doprowadziła do zmniejszenia ładunku związków biogennych trafiających do wód.
W 2009 r. z obszaru województwa podkarpackiego do wód powierzchniowych lub ziemi
odprowadzono 201,3 hm3, z tego 35,5% stanowiły ścieki przemysłowe i komunalne wymagające
oczyszczania (97,6% z nich zostało oczyszczonych, a 64% stanowią wody chłodnicze z zakładów
przemysłowych). Znacząco zmniejszyła się ilośd ścieków wymagających oczyszczenia (o 20%)
26

Inwestycje realizowane zgodnie z KPOŚK i zgodnie z innymi programami dotyczącymi ochrony wód.
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w stosunku do 2000r. Od 2003 r. ilośd ścieków wymagających oczyszczenia utrzymuje się na
podobnym poziomie np. w 2006 r. ilośd ścieków wymagających oczyszczenia była większa jedynie
o 0,8% w stosunku do roku 200927.
Od 2000 do roku 2009 prawie 5-krotnie zmniejszyła się ilośd nieoczyszczanych ścieków
odprowadzanych do wód lub do ziemi.
W 2009 roku ilośd ścieków oczyszczanych mechanicznie wyniosła 9,9 hm 3. Od kilku lat
wielkośd ta utrzymuje się na podobnym poziomie. Porównując dane 2000 r. z 2009 r. odnotowano
spadek ilości ścieków oczyszczanych biologicznie, natomiast wzrosła ilości ścieków poddanych
procesom podwyższonego usuwania biogenów. W 2009 r. 61,1% ludności województwa korzystało
z oczyszczalni ścieków (wzrost o 20,2% w stosunku do 2000 r. i o 6,8% w stosunku do 2006 r.),
najwięcej z oczyszczalni biologicznych stosujących metodę podwyższonego usuwania biogenów.
Ogółem w 2009 r. w województwie było 222 oczyszczalnie komunalnych oraz 72
oczyszczalnie i podoczyszczalnie ścieków przemysłowych. Większośd oczyszczalni ścieków posiada
znaczne rezerwy przepustowości, częśd z nich wymaga modernizacji w celu spełnienia wymagao
obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska. Oczyszczalnie ścieków o największych
parametrach przepustowości (w większości oczyszczające ścieki z podwyższonym usuwaniem
biogenów), zlokalizowane są w dużych aglomeracjach: Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Stalowa Wola,
Jarosław, Sanok, Leżajsk, Nowa Sarzyna, Dębica, Jasło, Tarnobrzeg.
Obserwuje się duże zróżnicowanie pod względem poziomu rozwoju infrastruktury
kanalizacyjnej, szczególnie pomiędzy obszarami zurbanizowanymi a terenami wiejskimi. Ponadto na
terenie naszego województwa pojawia się istotny problem zagospodarowania i utylizacji ścieków
związany z ukształtowaniem terenu lub znacznym rozproszeniem zabudowy, gdzie podłączenie do
zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieuzasadnione. Na tych obszarach preferowanym
rozwiązaniem są małe przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ponad 84% ludności zamieszkującej
miasta korzystało z sieci kanalizacyjnej, znacznie mniejszy wskaźnik wystąpił na obszarach wiejskich –
około 32,6%. Biorąc pod uwagę odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej, w gronie gmin
wiejskich o najwyższym wskaźniku (powyżej 60%) znalazły się: Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne
,Besko, Stary Dzików, Pawłosiów, Rokietnica, Jarosław, Medyka, Łaocut, Trzebownisko, Krasne,
Chmielnik; natomiast najgorzej (wskaźnik poniżej 5%) wypadły gminy: Wadowice Górne,
Gawłuszowice, Dynów, Bukowsko, Krempna, Nowy Żmigród. W kilku gminach: Radomyśl nad Sanem,
Bojanów, Wielopole Skrzyoskie, Wielkie Oczy, Brzyska przedstawiono zerowe wskaźniki 28. Długośd
sieci kanalizacyjnej na koniec 2009 roku wyniosła 11 182,0 km. W odniesieniu do 2006r. odnotowano
17%-owy przyrost sieci kanalizacyjnej (tj. o 1898,7 km), natomiast w stosunku do 2000 r. wzrost
o prawie 128% (tj. o 7085,6 km).

27
28

Wg danych GUS – „Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2007-2009”, Urząd Statystyczny w Rzeszowie 2010 r.
Wg danych GUS, 2009 r. – www.stat.gov.pl

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

str. 23

wróć

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010

Długośd sieci wodociągowej na koniec 2009 roku wyniosła 13 139,6 km i była o 462,9 km
dłuższa niż w 2006 r. oraz o 1 887,4 km dłuższa niż w 2000 r. Z sieci wodociągowej korzystało 75,5%
ludnośd województwa, przy czym w miastach – 91,9%, na wsi – 64,0 %. Wśród gmin wiejskich
największym odsetkiem (powyżej 95 %) charakteryzowały się: Wiązownica, Orły, Adamówka,
Niwiska, Rakszawa, Trzebownisko, Żyraków, Grodzisko Dolne, Mielec, Wadowice Górne, Harasiuki,
Gorzyce, Grębów. Najniższe wskaźniki (poniżej 5%) stwierdzono w gminie Haczów, Dynów, Lubenia,
natomiast w Tyrawie Wołoskiej, Brzyskach i Jodłowej odnotowano zerowe wskaźniki.

Podsumowanie:
Głównym źródłem pokrycia zapotrzebowania na wodę w gospodarce województwa były
zasoby wód powierzchniowych; wody podziemne były eksploatowane dla ludności do celów
pitnych, głównie na obszarach wiejskich oraz w przemyśle spożywczym.
Pomimo dużych nakładów finansowych na inwestycje w zakresie gospodarki wodnościekowej, w ocenie jakośd wód, szczególnie powierzchniowych, nie wykazano znaczącej
poprawy. Proces oczyszczania się środowiska wodnego potrzebuje, oprócz wspomnianych
nakładów, również czasu i sprzyjających warunków hydrometeorologicznych.
Dla uzyskania najlepszej jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz utrzymania ilości
wody na poziomie zapewniającym równowagę biologiczną należy pozostawid zasoby wód
w stanie ukształtowanym przez przyrodę, szczególnie w obszarach źródliskowych rzek,
a także na wyznaczonych odcinkach rzek lub akwenów wykorzystanych w zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę pitną lub do celów kąpielowych, bytowania ryb łososiowatych lub
przynajmniej karpiowatych.
Należy kontynuowad modernizację, rozbudowę i budowę nowych oczyszczalni ścieków
komunalnych i przemysłowych (m.in. w oparciu o Krajowy Program Oczyszczania Ścieków
Komunalnych) w celu zapewnienia wysokiego poziomu usuwania biogenów w dorzeczu
górnej i środkowej Wisły (wymaganego przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej).
Na obszarach, gdzie podłączenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest utrudnione lub
ekonomicznie nieuzasadnione należy zastosowad budowę małych przydomowych
oczyszczalni ścieków.

6.2. GLEBY
Gleby na terenie województwa podkarpackiego charakteryzuje zmiennośd typologiczna
związana z budową geologiczną, morfologią terenu, stosunkami wodnymi, charakterem szaty
roślinnej oraz działalnością człowieka. Na terenach nizinnych województwa dominują gleby płowe
i brunatne wytworzone z piasków, glin, iłów i utworów pyłowych. Jedynie w dolinie rzek Wisły, Sanu
Wisłoki i Wisłoka oraz ich dopływów wytworzyły się mady – gleby pyłowe gliniaste i pyłowe, które
zaliczane są do III klasy bonitacyjnej. Ich znaczenie gospodarcze jest znikome z uwagi na ich niewielką
ilośd. Częśd północno-wschodnią województwa – Płaskowyż Tarnogrodzki, częśd Równiny
Biłgorajskiej oraz Roztocze pokrywają gleby brunatne i bielice. W obniżeniach terenu występują gleby
rdzawe i bielicowe. W rejonie Jarosławia, Przemyśla i Przeworska występują czarnoziemy - gleby
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zaliczane do najlepszych w województwie czarnoziemy, pomimo iż często są zdegradowane
i częściowo zakwaszone. Na obszarach wyżynnych i górskich przeważają gleby brunatne wytworzone
ze skał fliszowych. Strome zbocza zajmują gleby ubogie, niskich klas bonitacyjnych (V i VI). Gleby te
podlegają procesom erozyjnym oraz ruchom masowym, często o dużej intensywności.
Ze względu na rzeźbę terenu ponad 50% obszaru województwa (w obrębie Karpat
i Podgórza) narażone jest na występowanie zjawiska erozji często o dużej intensywności(wodnej,
wietrznej, wąwozowej). Ponadto na tych obszarach gruntom zagrażają zjawiska powierzchniowych
ruchów masowych – osuwisk, sufozji 29 (Pogórze Przemyskie).

6.2.1. Sposoby użytkowania gleb
W styczniu 2010 r. w strukturze wykorzystania powierzchni województwa dominowały użytki
rolne (53,9% ogólnej powierzchni województwa) i grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
( 40,3%) większośd użytków rolnych jest własnością prywatną, a lasów własnością Skarbu Paostwa.
Strukturę użytkowania gruntów w województwie podkarpackim w styczniu 2010 r. obrazuje
Wykres Nr 5.
Wykres Nr 5. Struktura użytkowania ziemi w wojewódzwie podkarpackim
w 2010 r. (stan z 1 stycznia)
Grunty orne

0,48%

Sady

8,16%

Łąki i pastwiska trwałe

14,41%

37,43%

grunty rolne zabudowane
Grunty pod stawami i rowami

0,62%

Grunty leśne i zadrzewione

33,01%

Grunty pod wodami powierzchniowymi

0,09%

4,02%

1,07%
0,72%

Nieużytki i tereny różne
Grunty zabudowane i zurbanizowane
Użytki ekologiczne

Źródło: Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2007-2009, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 2010 r.
opracowanie własne

Analiza struktury użytkowania gruntów w latach 2002-2010 wskazuje na zmniejszanie się
powierzchni użytków rolnych, oraz zwiększanie się powierzchni gruntów leśnych i użytków
ekologicznych. Strukturę użytkowania ziemi w województwie podkarpackim w latach 2002 – 2010
przedstawiono w Tabeli 4.

29

Sufozja *łac.+, geol. mechaniczne wypłukiwanie i ługowanie cząstek mineralnych ze skał luźnych lub słabo spojonych przez wody
wsiąkające w wodoprzepuszczalne podłoże;
powoduje zapadanie się powierzchni ziemi, niekiedy osuwiska źródło
(http://encyklopedia.pwn.pl)
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Tabela 4. Struktura użytkowania ziemi w województwie podkarpackim w tyś ha w latach 2002 – 2010 (stan z dnia 1
stycznia)
Rok
Użytki rolne Grunty leśne
Grunty pod
Grunty
Użytki
Tereny
Nieużytki
i zadrzewione
wodami
zabudowane i
ekologiczn różne
powierzchniowy zurbanizowane
e
mi
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2002
971 387,00
684 444,00
21124
98 826,00
16
10009
6833
2004
987 295,00
687 714,00
21031
72595
49
10050
6816
2006
983 581,00
691 248,00
20399
73 406,00
1048
4630
10092
2008
973 574,00
700 996,00
19528
74673
1520
4461
9820
2009
967251
705948
20075
74869
1667
5138
9625
2010
962445
710287
20287
76265
1688
4126
9475
Źródło: Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2001-2003, Ochrona środowiska w województwie
podkarpackim w latach 2004-2006, Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2007-2009, Urząd
Statystyczny w Rzeszowie

Znaczna częśd gruntów jest odłogowana i ugorowana W latach 2000-2006 stanowiły one
około 20% ogólnej powierzchni gruntów ornych. Pomimo odnotowanego w latach 2007-2008 spadku
tej powierzchnio do 13,7%. W 2009r. województwo pod tym względem utrzymuje się na pierwszym
miejscu wśród wszystkich województw w kraju. Zmniejszenie powierzchni ugorów i odłogów, głównie
gruntów ornych zarówno w kraju jak i województwie w dużej mierze jest wynikiem wprowadzenia
dla rolników wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.
Tabela 5. Powierzchnia odłogów i ugorów na gruntach ornych województwa na tle kraju w latach 2006-2009
Wyszczególnienie
2006
2009
Ogółem
Gospodarstwa
Ogółem
Ogółem
Gospodarstwa
Ogółem
tys. ha
indywidualne
w % pow. tys. ha
indywidualne
w % pow.
tys. ha
gruntów
gruntów
ornych
ornych
1.

województwo
Polska

2.

109,8
984,0

3.

90,9
703,2

4.

20,3
7,9

5.

67,2
498,4

6.

52,9
414,8

7.

13,7
4,1

Źródło: Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2004-2006, Ochrona środowiska w województwie
podkarpackim w latach 2007-2009, Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Ochroną prawną objęte są gleby I-IV klasy bonitacyjnej i gleby pochodzenia organicznego
o dużym znaczeniu w zachowaniu bioróżnorodności środowiska przyrodniczego. Wg danych z 2000 r.
30
zasoby gleb objętych ochroną (I-IV kl.) wynosiły 687 456 ha, co stanowiło 72,5% wszystkich
użytków rolnych województwa podkarpackiego.

6.2.2 Stan Gleb
Badania stanu gleb prowadzone są w cyklach wieloletnich. Badania Okręgowej Stacji
Chemiczno - Rolniczej w Rzeszowie wykonywane są w cyklach 4 letnich i dotyczą odczynu gleb oraz
zasobności w makroelementy (fosfor, potas, magnez) w procentach użytków rolnych, natomiast
30

Źródło: ”Rolnictwo województwa podkarpackiego w 2008 r.”, Urząd Statystyczny w Rzeszowie
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badania chemizmu gleb ornych przeprowadzone w cyklach 5 letnich przez Instytut Uprawy,
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (w ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska). Brak
jest jeszcze publikowanych danych za 2010r.
Wyniki badao z lat 2004-2007 prowadzone przez Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczej w
Rzeszowie wykazały, że na obszarze województwa nadal utrzymuje się nadmierne zakwaszenie gleb.
Aż 68% użytków rolnych to gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym, Rys. 6.. Zakwaszenie gleb
jest czynnikiem obniżającym jakośd gleby i powodującym degradację środowiska glebowego. Sprzyja
pobieraniu przez rośliny metali i ich wzmożonej migracji do wód gruntowych. Jak wynika
z prowadzonych badao w glebach województwa podkarpackiego zmniejsza się zawartośd
przyswajalnych form fosforu, natomiast na stałym poziomie utrzymuje się niedobór potasu
(46-47% użytków rolnych). Za zadawalającą należy uznad zasobnośd gleb w magnez (75% użytków
rolnych). Wieloletnie badania na zawartośd metali ciężkich w glebach Podkarpacia wskazują na to,
że oscyluje ona wokół zawartości przyjętych za naturalne.
Rys. 6.Poziom zakwaszenia gleb w latach 1999-2008 wg powiatów

Źródło: dane GUS – opracowanie własne
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Monitoring chemizmu gleb ornych przeprowadzony przez Instytut Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach był w roku: 1995, 2000, 2005 w punktach pomiarowo – kontrolnych
sieci krajowej. Na terenie województwa podkarpackiego badania wykazały niski poziom metali
śladowych w glebach użytkowanych rolniczo m.in. ołowiu, kadmu, miedzi, niklu, cynku. Z reguły nie
przekraczał on wartości uznanych za naturalne. Wyniki badao potwierdziły także obecnośd WWA
(wielopierścieniowych
węglowodorów
aromatycznych)
odpowiadającą
zawartościom
podwyższonym. Zgodnie z kryterium oceny przyjętym przez IUNG, gleby w woj. podkarpackim uznane
zostały za nie zanieczyszczone WWA. Niewielkie i sporadycznie pojawiające się zanieczyszczenia
w powierzchniowej warstwie gleb ornych punktów badawczych w latach 1995-2005 nie miały
zasadniczego wpływu na wartośd i przydatnośd rolniczą gleb.31

Podsumowanie:
Nadal istotnym problemem województwa są znaczne obszary gleb nadmiernie zakwaszonych
oraz narażonych na erozję, szczególnie wodną (w tym obszary osuwiskowe), co świadczy
niedostatecznych działaniach dotyczących wapnowania gleb i ochrony przed erozją.
Występujące sporadycznie, nieznacznie podwyższone zawartości analizowanych metali
śladowych w glebach oceniane zostały jako zawartośd naturalna.
Pojawiające się niewielkie zanieczyszczenia w powierzchniowej warstwie gleb nie wpłynęły
w sposób zasadniczy na wartośd i przydatnośd rolniczą gleb.

6.3. KOPALINY
6.3.1. Zasoby i obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin
Województwo podkarpackie zalicza się do średnio zasobnych w kopaliny. Ich występowanie
wiąże się bezpośrednio z budową geologiczną danego rejonu. Złoża kopalin są stosunkowo
równomiernie rozmieszczone na obszarze województwa.
Kopaliny w zależności od ich znaczenia i częstości występowania dzieli się na podstawowe
i pospolite32. Na terenie województwa do grupy kopalin podstawowych, zaliczają się
udokumentowane złoża: gazu ziemnego, ropy naftowej, siarki rodzimej, diatomitów
(skały diatomitowej), gipsów, piasków szklarskich oraz wód i torfów leczniczych. Udokumentowane
złoża kopalin podstawowych mają strategiczne znaczenie gospodarcze.
Z grupy kopalin pospolitych na terenie województwa występują: piaskowce, wapienie, łupki
menilitowe, wapienie dla przemysłu wapienniczego i cementowego, piaski i żwiry, surowce ilaste
ceramiki budowlanej oraz torfy.

31
32

Źródło: Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 1999 – 2008, WIOŚ Rzeszowie, 2009 r.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze - tj. Dz.U. z 2005r. Nr .228. poz 1947 z późn. zm.
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Największe znaczenie gospodarcze posiadają złoża gazu ziemnego oraz wód i torfów
leczniczych wykorzystywanych w lecznictwie uzdrowiskowym. Najbogatsze w skali kraju złoża siarki
rodzimej straciły obecnie znaczenie gospodarcze, podobnie jak zasoby ropy naftowej, które są na
wyczerpaniu.33
Ważne z punktu widzenia rozwoju infrastruktury drogowej jest występowanie złóż piasków
i żwirów, stwarzające możliwośd ich lokalnego wykorzystania. Stosunkowo bogate są złoża surowców
skalnych, zwięzłych (piaskowce, łapki menilitowe, wapienie), przy czym większośd
udokumentowanych złóż znajduje się na obszarach prawnej ochrony przyrody (południowa częśd
województwa), stąd możliwości ich eksploatowania są ograniczone.
Złoża udokumentowane na terenie województwa należą do czterech zasadniczych grup
surowców, wydzielanych w zależności od głównego przeznaczenia i możliwości zastosowania, są to:
surowce energetyczne, surowce chemiczne, surowce skalne i surowce inne. Na terenie
województwa, wg aktualnie dostępnych danych 34, znajdowało się 880 udokumentowanych złóż
surowców mineralnych. Na ogólną ich liczbę składały się:

Kopaliny podstawowe
Surowce energetyczne:
• 87 złóż gazu ziemnego (w tym współwystępujących z ropą naftową) o zasobach
wynoszących 33,3 mld m3, stanowiących blisko 23% zasobów krajowych;
• 28 złóż ropy naftowej o zasobach wynoszących 554,1 tys. ton, stanowiących
2% zasobów krajowych;
Surowce chemiczne:
• 7 złóż siarki rodzimej o zasobach wynoszących 427,7 mln ton, stanowiących
82% zasobów krajowych,
• 4 złoża diatomitów o zasobach 10 mln ton, stanowiących 100% zasobów krajowych;
Surowce skalne:
• 2 złoża gipsów o zasobach wynoszących 4 120 tys. ton, co stanowi 1,5% zasobów
krajowych;
• 1 złoże piasków szklarskich zasobach wynoszących 2 474 tys. ton, stanowiących
0,4% zasobów krajowych;
Surowce inne:
• 6 złóż wód leczniczych, w tym jedno złoże o dodatkowych właściwościach wód
termalnych, zasoby eksploatacyjne wód wynoszą 86,27 m3/h, co stanowi 2%;
• 1 złoże torfów leczniczych, wykorzystywanych w lecznictwie uzdrowiskowym
o zasobach wynoszących 371,7 tys. m3;

33
34

Województwo podkarpackie to rejon najstarszego światowego górnictwa ropy naftowej.
Źródło: „Bilans kopalin i wód podziemnych w Polsce - stan na koniec 2009 roku” opracowywany corocznie przez PIG
Warszawie.
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Kopaliny pospolite
Surowce skalne
• 45 złóż piaskowców, wapieni, łupków menilitowych mających zastosowanie jako
kruszywo łamane i kamienie bloczne w drogownictwie i budownictwie, o zasobach
wynoszących 495 966 tys. ton, stanowiących 5% zasobów krajowych;
• 524 złoża piasków i żwirów (kruszywa naturalne) o zasobach wynoszących
1 092 mln ton, stanowiących 7% zasobów krajowych;
• 166 złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej o zasobach wynoszących
149,7 mln m3, stanowiących 7% zasobów krajowych;
• 6 złóż wapieni dla przemysłu wapienniczego i cementowego o zasobach wynoszących
259,6 mln ton stanowiących 1,5% zasobów krajowych.
Surowce inne:
• 1 złoże torfów, o zasobach wynoszących 101 tys. ton, co stanowi niespełna 0,2%
zasobów krajowych.
Ze względu na stosunkowo dobre rozpoznanie geologiczne obszaru Podkarpacia ilośd złóż
i wielkośd zasobów większości surowców nie ulega znaczącym zmianom. Przyrost względnie ubytek
w wielkości zasobów poszczególnych surowców waha się w granicach kilku procent.
Słabo rozpoznane są jedynie zasoby wód termalnych, które zostały stwierdzone punktowo
otworami naftowymi. Ilośd tych wód nie jest dokładnie określona, a znaczna częśd otworów została
zlikwidowana. Liczne poziomy występowania wód termalnych o temperaturze dochodzącej od 400C
do ponad 850C na wypływie, zostały stwierdzone przy poszukiwaniach i eksploatacji ropy naftowej
oraz gazu ziemnego
Na zwiększenie zasobów wpływ posiada dokumentowanie nowych złóż, bądź ich
dokładniejsze zbilansowanie w obrębie złóż istniejących. Ubytek zasobów wynika ze wzrostu
eksploatacji. I tak w roku 2009 w stosunku do roku poprzedniego odnotowano: przyrost zasobów
ropy naftowej o 5%, po dokładniejszym zbilansowaniu złóż udokumentowanych, ubytek zasobów
gazu ziemnego o 3% na skutek wzrostu wydobycia, przyrost zasobów piasków i żwirów o 2% oraz
surowców ilastych ceramiki budowlanej o 5%. Wielkośd zasobów pozostałych surowców nie uległa
zmianie, bądź zmiany były mało znaczące.
W roku 2009, w stosunku do roku poprzedniego, zwiększyła się liczba złóż: gazu ziemnego
o 4 nowe udokumentowane złoża, o 3 złoża surowców skalnych zwięzłych (piaskowce) oraz o 49 złóż
piasków i żwirów. Liczba złóż pozostałych surowców nie uległa zmianie, bądź były to zmiany
dotyczące pojedynczych złóż. Odnotowano również utrzymywanie się tendencji dokumentowania
znacznej liczby nowych złóż piasków i żwirów. Wynika to ze zwiększonego zapotrzebowania na ten
surowiec w związku z intensywnym rozwojem infrastruktury komunikacyjnej. Złoża piasków i żwirów
dokumentowane są na potrzeby wydobycia w obrębie niewielkich terenów, często pojedynczych
działek. Taki sposób dokumentowania złóż nie pociąga za sobą istotnych zmian w ogólnej wielkości
zasobów.
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6.3.2. Eksploatacja surowców
Eksploatacja odbywa się na mocy wydanych koncesji, w granicach obszarów górniczych,
ustanowionych decyzjami koncesyjnymi. 35 Wśród udokumentowanych na terenie województwa
zasobów kopalin największy stopień zagospodarowania dotyczy złóż ropy naftowej, gazu ziemnego
i wód leczniczych. Eksploatacji nie podlegają złoża gipsów, piasków szklarskich oraz większość złóż
piaskowców i wapieni. Eksploatacja występujących na terenie województwa złóż siarki została
zaniechana na wszystkich złożach, kopalnie odkrywkowa i otworowe są nadal w stanie likwidacji.
Złoża piasków i żwirów oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej są eksploatowane na potrzeby
lokalne, w wielu przypadkach w obrębie niewielkich powierzchniowo złóż, skoncentrowanych w
kilku rejonach województwa.
Wg stanu na koniec 2009 roku36 na terenie Podkarpacia znajduje się: 49 obszarów górniczych
gazu ziemnego, 24 obszary górnicze ropy naftowej, 386 terenów górniczych surowców pospolitych,
dwa tereny górnicze siarki – (kopalnie w likwidacji), 1 obszar górniczy diatomitów, 4 obszary górnicze
wód leczniczych i 1 torfów leczniczych. Roczne wydobycie surowców na terenie województwa
przedstawia się następująco (stan w 2009r.) 37:
• gaz ziemny – 1 813,03 mln m3 (29,64% wydobycia krajowego);
• ropa naftowa – 32,34 tys. ton (4,66% wydobycia krajowego);
• diatomity –0,67 tys. ton (100% wydobycia krajowego);
• piaski i żwiry – 5 922 tys. ton (4,19 % wydobycia krajowego);
• surowce ilaste ceramiki budowlanej – 289 tys. m3 (10,9% wydobycia krajowego);
• piaskowce i łupki menilitowe (kruszywa łamane i bloczne) – 1 119 tys. ton (2%
wydobycia krajowego);
• wody lecznicze – 45 777 m3/rok (0,54% poboru krajowego);
• torfy lecznicze - 0,61 tys.m3;
W ciągu roku 2009 w stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost wydobycia: gazu
ziemnego o 20%, piasków i żwirów o 0,3%, piaskowców i łupków menilitowych o 22%. Na tym samym
poziomie utrzymało się wydobycie diatomitów, torfów leczniczych oraz pobór wód leczniczych.
Spadek wydobycia dotyczył: ropy naftowej o 2%, surowców ilastych ceramiki budowlanej o 33%.
Generalnie tendencje w wydobyciu surowców charakteryzujące rok 2009 utrzymują się na
przestrzeni ostatnich kilku lat. Wyjątek stanowi spadek wielkości wydobycia surowców ilastych, który
dotyczył jedynie roku 2009. Najbardziej charakterystyczny jest systematyczny wzrost wielkości
wydobycia gazu ziemnego oraz kopalin wykorzystywanych w drogownictwie i budownictwie tj.
piasków i żwirów oraz piaskowców.

35

36
37

Ustawa prawo geologiczne i górnicze dzieli kopaliny na podstawowe i pospolite. Kopaliny podstawowe pozostają w gestii Ministra
Środowiska. Nad wydobyciem kopalin pospolitych nadzór sprawuje Marszałek Województwa (dla eksploatacji na powierzchni powyżej
2,0 ha) i starosta (na powierzchni do 2,0 ha).
Źródło: Rejestr Obszarów Górniczych www.pig.gov.pl
Źródło: „Bilans kopalin i wód podziemnych w Polsce - stan na koniec 2009 roku” PIG Warszawa 2010r.
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Eksploatacja surowców powoduje przeobrażenia środowiska, w tym krajobrazu.38
Największe przeobrażenia związane z naruszeniem pierwotnych warunków przyrodniczych wiązały
się z odkrywkową i otworową eksploatacją siarki w rejonie tarnobrzeskim i lubaczowskim, która
dodatkowo powodowała zmiany chemizmu wód podziemnych i powierzchniowych, zanieczyszczenie
i zakwaszenie gleb siarką, osiadanie gruntów, naruszenie górotworu, niszczenie i negatywny wpływ
na siedliska przyrodnicze. Natomiast przeobrażenia krajobrazu i powierzchni ziemi powodowane były
przez odkrywkowe eksploatacje surowców pospolitych. Po zakooczeniu eksploatacji pozostają
otwarte wyrobiska często o dużej powierzchni lub zespoły małych wyrobisk (powstał po rozproszonej
eksploatacji w obrębie fragmentarycznie udokumentowanego złoża. Ponadto wydobycie gazu
stwarza zagrożenia erupcyjne, pożarowe, w przypadkach awaryjnych i niedostatecznego rozpoznania
złoża.
W przeszłości wydobycie ropy wiązało się z powstawaniem dołów urobkowych i kopanek
(dawne szyby naftowe). Są one sukcesywnie likwidowane.

Podsumowanie:
Niekorzystnym zjawiskiem nadal jest wydawanie koncesji na eksploatację złóż o małych
powierzchniach (wg granic własności), czego efektem jest brak ochrony całych rejonów
złożowych przede wszystkim surowców pospolitych: piasków i żwirów oraz surowców
ilastych.
Ochrony przed zainwestowaniem (z wykorzystaniem planowania przestrzennego) wymagają
obszary udokumentowanych złóż kopalin w kontekście ich perspektywicznego
zagospodarowania.
Ważne jest szczegółowe rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód mineralnych
i zmineralizowanych, istotne w aspekcie wykorzystania dla celów balneologicznych oraz
zasobów wód termalnych jako potencjalnych niekonwencjonalnych źródeł energii.

6.4. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU
System ochrony obszarowej na terenie województwa jest realizowany w sposób
zapewniający ochronę nie tylko najcenniejszych elementów przyrody, ale również antropogenicznych
układów biotycznych i przestrzennych dając szansę przeżycia wszystkim dziko występującym
gatunkom roślin i zwierząt równocześnie zabezpieczając ich siedliska.

38

Eksploatacja surowców powoduje negatywne zmiany w środowisku, z których najistotniejsze to: zmiany stosunków wodnych
i siedliskowych zwierząt wodnych, zajęcie terenów rolnych często o wysokiej wartości agroekologicznej, niszczenie siedlisk
przyrodniczych, degradacja krajobrazu, degradacja gleb, zapylenie powietrza, powstawanie odpadów pogórniczych i przeróbczych.
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W województwie podkarpackim tereny o najwyższych walorach przyrodniczych
i krajobrazowych zostały objęte różnymi formami ochrony na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
W ramach ochrony prawnej zostały utworzone przestrzenne formy ochrony przyrody 39 takie jak:
• parki narodowe (2: Bieszczadzki Park Narodowy i Magurski Park Narodowy),
• parki krajobrazowe (10 z czego 6 położonych jest w całości w granicach
województwa, a 4 w części),
• rezerwaty przyrody (94 wg stanu na 31 grudnia 2010 roku),
• obszary chronionego krajobrazu (13 obszarów),
• obszary Natura 2000 (840 obszarów specjalnej ochrony ptaków).
Ponadto na terenie województwa znajdują się formy ochrony o randze międzynarodowej tj.
• Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” ;
• Obszary Natura 2000 (8 obszarów specjalnej ochrony ptaków);
• Obszary Natura 2000 proponowane do wyznaczenia na podstawie Dyrektywy
Siedliskowej (5541 specjalnych obszarów ochrony siedlisk).
Obszary Natura 2000 tj. Bieszczady PLC180001, Bednarka PLH120033, Ostoja Magurska
PLH180001, Jasiołka PLH180011, Góry Słonne PLH180013, Ostoja Jaśliska PLH180014, Łysa Góra
PLH180015, Trzciana PLH180018 zostały przez Komisję Europejską przyjęte jako tereny mające
znaczenie dla Wspólnoty (Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia na mocy
dyrektywy Rady 92/43/EWG trzeciego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla
Wspólnoty, składających się na alpejski region biogeograficzny Dz. Urz. Unii Europejskiej
2010/42/UE). Według opracowania Urzędu Statystycznego w Rzeszowie „Ochrona środowiska w
województwie podkarpackim w latach 2007 – 2009” obszarami mającymi znaczenie dla Wspólnoty są
również: Bednarka PLH120033, Bieszczady PLC180001, Fort Salis Soglio PLH180008, Góry Słonne
PLH180013, Horyniec PLH180017, Jasiołka PLH180011, Kołacznia PLH180006, Łysa Góra PLH180015,
Ostoja Jaśliska (PLH180014, Ostoja Magurska PLH180001, Ostoja Przemyska PLH180012, Rymanów
PLH180016, Rzeka San PLH180007, Trzciana PLH180018, Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031,
Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034.
W listopadzie 2008 roku weszła w życie ustawa z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.).
W ślad za tą ustawą nastąpiła zmiana ustawy m.in. o ochronie przyrody. Zmiany dotyczyły m.in.
zmian kompetencyjnych dotyczących tworzenia nowych form ochrony przyrody oraz opracowywania
planów ochrony, pojawił się nowy organ administracji rządowej – Generalny Dyrektor Ochrony
39

Inne formy ochrony przyrody występujące na terenie województwa podkarpackiego to: pomniki przyrody, stanowiska
dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe, użytki ekologiczne rośliny, zwierzęta i grzyby objęte ochroną gatunkową.

40

Jednym z obszarów specjalnej ochrony ptaków jest obszar Natura 2000 Bieszczady PLC180001, posiada on taki sam numer oraz taką
samą powierzchnię jak specjalny obszar ochrony siedlisk Bieszczady – obszar ten na stronach GDOŚ wyszczególniony jest raz, a w
innych zestawieniach dwa razy tj. raz jako ostoja ptasia, drugi raz jako ostoja siedliskowa
41
Jednym z specjalnych obszarów ochrony siedlisk jest obszar Natura 2000 Bieszczady PLC180001 – obszar ten posiada taką samą
powierzchnię i taki sam numer jak obszar specjalnej ochrony ptaków. W zestawieniach jest różnie ujmowany np. na stronie
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Środowiska, który wykonuje swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,
która jest paostwową jednostką budżetową. Na obszarze województwa organem administracji
rządowej niezespolonej jest regionalny dyrektor ochrony środowiska, który wykonuje swoje zadania
przy pomocy regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, a zadania z zakresu ochrony przyrody przy
pomocy regionalnego konserwatora przyrody.

Plany ochrony lub zadania ochronne dla obszarów Natura 2000
Nie zostały jeszcze opracowane plany zadao ochronnych dla obszarów Natura 2000 oraz
plany ochrony obszarów Natura 2000, a ich brak na terenie województwa podkarpackiego stwarza
wiele problemów np. przy wyborze lokalizacji inwestycji.42

Plany ochrony parków krajobrazowych, parków narodowych i rezerwatów
Aktualne plany ochrony posiadają następujące parki krajobrazowe:
• Ciśniaosko-Wetlioski Park Krajobrazowy (rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego
z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony CiśniaoskoWetlioskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 70, późn. 766);
• Park Krajobrazowy Gór Słonnych (rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego
z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku
Krajobrazowego Gór Słonnych (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 82, późn. 1384);
• Południoworoztoczaoski
Park
Krajobrazowy
(rozporządzenie
Wojewody
Podkarpackiego z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie ustanowienia planu ochrony
Południoworoztoczaoskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr
82, późn. 1385);
• Jaśliski Park Krajobrazowy (rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia
30 września 2003 z w sprawie ustanowienia planu ochrony (Dz. U. Woj.
Podkarpackiego Nr 2003 Nr 126, poz. 1809);

internetowej poświęconej obszarom Natura 2000 GDOŚ jest wymieniony raz, a w innych zestawieniach dwa razy (raz jako ostoja
siedliskowa, drugi raz jako ostoja ptasia)
42

Nadzór nad obszarami Natura 2000 na terenie województwa sprawuje regionalny dyrektor ochrony środowiska. Dla obszaru Natura
2000 sprawujący nadzór nad obszarem sporządza projekt planu zadao ochronnych na okres 10 lat; pierwszy projekt sporządza się
w terminie 6 lat od dnia zatwierdzenia obszaru przez Komisję Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia
wyznaczenia obszaru specjalnej ochrony ptaków. Plan zadao ochronnych ustanawiany jest w drodze prawa miejscowego, w formie
zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Plan zadao ochronnych dla obszaru Natura 2000 położonego na terenie
więcej niż jednego województwa ustanawiają wspólnie w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia regionalni dyr ektorzy
ochrony środowiska, na których obszarze działania znajdują się części danego obszaru Natura 2000. Projekt planu ochrony dla obszaru
Natura 2000 lub jego części sporządza sprawujący nadzór nad obszarem (regionalny dyrektor ochrony środowiska), a minister właściwy
do spraw środowiska ustanawia w drodze rozporządzenia plan ochrony na okres 20 lat. Plany ochrony ustanowione dla parku
narodowego, parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody położonego w granicach obszaru Natura 2000, uwzględniające zakres
określony dla planów ochrony Natura 2000 stają się planami ochrony dla tej części obszaru Natura 2000. Plany urządzania lasu dl a
nadleśnictw położonych w granicach obszaru natura 2000 uwzględniające zakres określony dla planów ochrony obszarów Natura 200 0
stają się planami ochrony dla tych części obszarów Natura 2000.
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• Park Krajobrazowy Lasy Janowskie (rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia
6 maja 2005 r. Nr 13 sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego
„Lasy Janowskie (Dz.U. Woj. Lubelskiego Nr 117, poz. 2221).
W trakcie opracowywania są trzy plany ochrony dla parków krajobrazowych: Czarnorzecko –
Strzyżowskiego, Doliny Sanu, Pogórza Przemyskiego, ale nie jest znany rok ich zatwierdzenia.
Plan ochrony dla parku krajobrazowego ustanawia, w drodze uchwały, Sejmik Województwa
w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu planu albo odmawia jego ustanowienia, jeżeli
projekt planu jest niezgodny z celami ochrony przyrody.
W trakcie opracowania jest także plan ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Natomiast Magurski Park Narodowy w ramach opracowania planów ochrony oraz metod ochrony
siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w 2010 roku zrealizował takie zadania jak:
ortofotomapa, ewidencja gruntów oraz zakup sprzętu i oprogramowanie do GIS.
Aktualnych planów ochrony nie posiadają rezerwaty przyrody. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2009 r. wydał 12 zarządzeo w sprawie ustanowienia zadao
ochronnych dla rezerwatów przyrody zarządzeo, a 36 zarządzeo w 2010 r.
Z analizy informacji (otrzymanych od instytucji)43, dotyczących realizacji zadao z zakresu
ochrony przyrody w latach 2009 – 2010 zapisanych w Programie Ochrony Środowiska Województwa
Podkarpackiego wynika, że:
1. Na terenach parków narodowych i parków krajobrazowych prowadzono monitoring
środowiska przyrodniczego, przy czym na terenach parków narodowych i parków
krajobrazowych monitoring związany był z realizacją ustaleo planów ochrony.
2. Magurski Park Narodowy (MPN) w latach 2007 – 2008 prowadził zadania związane
m.in. edukacją ekologiczną, ochroną przyrody nieożywionej, przebudową i pielęgnacją
lasu, ochroną ekosystemów leśnych i nieleśnych, ochroną dziedzictwa kulturowego
i historycznego, ochroną przed pożarami i szkodnictwem, ochroną zwierzyny łownej,
prowadził działalnośd wydawniczą, prowadził także monitoring przyrodniczy i techniczny;
3. Bieszczadzki Park Narodowy (BdPN) realizował zadania wynikające, głównie z planu
ochrony, a także podejmował działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, budowano
obiekty małej infrastruktury służącej ograniczaniu skutków presji turystyki na zasoby
przyrodnicze Parku, realizowano program edukacji ekologicznej, działalności wydawniczej i
rozwoju zaplecza dydaktycznego, realizowano także „Pilotażowy program likwidacji
odpadów azbestowych na terenie Parku wraz z ich przekazaniem do utylizacji”,
prowadzono także działania z zakresu ochrony ekosystemów leśnych i nieleśnych Parku,
ochrony zwierząt w Parku, w tym ochrony ginącej rasy konia huculskiego.

43

Wykaz nr 1. - Jednostki samorządowe, organy ochrony środowiska i instytucje, do których zwrócono się o informacje na temat
realizacji działao określonych w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego
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4.

Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w latach 2009-2010 prowadził
działalnośd edukacyjną, promocyjną, wydawniczą m. innymi poprzez cykl artykułów i
audycji radiowych. Organizowane były konkursy przyrodnicze, wystawy, szkolenia.
Prowadzono lustrację innych form ochrony przyrody na terenie parków krajobrazowych
oraz aktualizowano rejestr form ochrony przyrody (pomniki przyrody, użytki ekologiczne,
stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo- krajobrazowe) z terenów parków
krajobrazowych. Współpracowano przy projektach takich jak „Ochrona ostoi karpackiej
fauny puszczaoskiej – korytarze migracyjne” oraz "Optymalizacja wykorzystania zasobów
sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach".

5.

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu w 2009 r. prowadził m.in. inwentaryzację
zbiorowisk roślinnych oraz gatunków roślin chronionych na terenie użytku ekologicznego
„Komao”, gromadził dane na temat pomników przyrody, prowadził monitoring stanowisk i
miejsc szczególnie cennych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin na terenie PKGS i PPK,
prowadził działalnośd edukacyjną, promocyjną, wydawniczą, organizował także konkursy
przyrodnicze, konferencje, warsztaty, seminaria, szkolenia. W roku 2010 przeprowadzał
lustracje pomników przyrody, zbierał dane o aktualnym stanie pomników przyrody
prowadził monitoring stanu zachowania istniejących stanowisk dokumentacyjnych,
stanowisk i miejsc szczególnie cennych, rzadkich i zagrożonych gatunków roślin
występujących na terenie PPK, prowadził działalnośd edukacyjną, organizował szkolenia,
konferencje, warsztaty, seminaria, konkursy. W latach 2009 – 2010 współpracował ze
środowiskami naukowymi.

6.

Regionalna Dyrekcja Lasów Paostwowych w Krośnie w latach 2009 – 2010 prowadziła
m.in. działania polegające na ochronie In situ żubra w Polsce – częśd południowa oraz
prowadziła kompleksową opiekę nad żubrami na terenie bieszczadzkich nadleśnictw.

7.

W latach 2009 – 2010 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska m.in. wspierał finansowo
projekt Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie pn. „Optymalizacja wykorzystania
zasobów Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach”, oraz w ramach
zarządzania siecią obszarów Natura 2000, koordynował ich funkcjonowanie w zakresie
zadao wynikających z ustawy o ochronie przyrody i ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko.

7.

Magurski Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Zespół Karpackich Parków
Krajobrazowych w Krośnie, Zarząd Parków Krajobrazowych w Przemyślu, nadleśnictwa,
w latach 2009 – 2010 prowadziły edukację w zakresie ochrony przyrody (wydawnictwa,
szkolenia, programy edukacyjne dla uczniów, warsztaty, udostępnianie parków dla
turystyki).

8.

Koło Łowieckie „Ziemia Ropczycka” w Ropczycach podjęło działania zmierzające do
odbudowy populacji zająca szaraka na terenie obwodów łowieckich nr 111PK, 112PK,
113PK położonych w powiecie ropczyckim.
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9.

WFOŚiGW w latach 2009 – 2010 finansował głównie zadania obejmujące prace
pielęgnacyjne zabytkowych drzewostanów, zarybianie akwenów wodnych, prace
polegające na tworzeniu terenów zielonych na obszarach zabudowanych, kontynuowany
był program reintrodukcji kuropatwy oraz program monitoringu żubra w Bieszczadach,
rozpoczęto realizację programu reintrodukcji zajęcy. Finansowano także działania
z zakresu edukacji ekologicznej.

10. Realizowane są projekty dotyczące opracowania planów ochrony dla 15 obszarów Natura
2000, dla parków narodowych.
11. Dofinansowanie w ramach RPO WP z osi priorytetowej 4 Ochrona środowiska otrzymał
projekt „Ochrona ex i in situ różanecznika żółtego i ostrożnia siedmiogrodzkiego oraz
ochrona stanowisk zagrożonych i rzadkich gatunków roślin kwaśnolubnych w Arboretum
Bolestraszyce” złożony przez Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach –
zakooczenie projektu 2011 – 06 – 30.
12. Dofinansowanie w ramach RPO WP z osi priorytetowej 4 Ochrona środowiska otrzymał
projekt „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w Nadleśnictwie Kolbuszowa”
złożony przez Nadleśnictwo Kolbuszowa.
13. Polska Akademia Nauk w Warszawie realizuje projekt „Ochrona ex situ dziko rosnących,
zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wschodniej (zakooczenie projektu 31 grudnia
2013 roku).
14.

GDOŚ realizował projekt „Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla PLB180005
Puszcza Sandomierska” (termin zakooczenia projektu 2010 – 12 – 31).

Wyżej wymienione projekty były współfinansowane m.in. ze środków krajowych z NFOŚiGW,
WFOŚiGW w ramach: PO Infrastruktura i Środowisko, Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, PO Pomoc Techniczna i Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego.

6.5. LASY
Znaczną częśd powierzchni województwa podkarpackiego zajmują rozległe kompleksy leśne
(37,2%), charakteryzujące się dużym zróżnicowaniem środowisk leśnych i bogactwem przyrodniczym.
Wśród występujących tu siedlisk znaczący udział ma buczyna karpacka, dolnoreglowe bory jodłowe
oraz grądy. Duża częśd obszarów leśnych objęta została różnorodnymi formami i systemami ochrony
przyrody oraz krajobrazu (naturalne lub zbliżone do naturalnego ekosystemy rodzimego
pochodzenia). Ponadto wiele gatunków roślin i zwierząt, dla których podstawowym siedliskiem jest
las, objętych zostało ochroną gatunkową (m in. niedźwiedź, żubr, wilk, ryś, głuszec).
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Grunty leśne województwa zajmują obecnie powierzchnię 674,8 tys. ha, z tego lasy obszar
663,8 tys. ha. W stosunku do roku 2006 powierzchnia lasów zwiększyła się o 7,6 tys. ha. Duże
i zwarte kompleksy leśne znajdują się w południowej i południowo – wschodniej części województwa
(Beskid Niski, Bieszczady) oraz na północy (fragmenty Puszczy Solskiej i Puszczy Sandomierskiej).
Powiatem o najwyżej lesistości jest powiat bieszczadzki – 68,9%, natomiast powiatem
o najniższym wskaźniku jest powiat łaocucki – 20,6%. Gminami o najwyższym wskaźniku lesistości
w województwie są: Cisna (88%), Lutowiska (82%) i Krempna (76%). Rys.8..
Strukturę własnościową lasów przedstawia wykres Nr 6, a Tabela 5 dodatkowo wskaźnik
lesistości województwa podkarpackiego na tle kraju.
Tabela 5. Struktura własnościowa lasów w latach 2006 -2009 i wskaźnik lesistości
Wyszczególnie
2006
2009
nie
Powierzchnia w tys. ha
Wskaźnik
Powierzchnia w tys. ha
lesistości
ogółe
public
gminn prywa %
ogółe
publicz gminn
m
zne
e
tne
m
ne
e
1.

2.

3.

Polska
województwo

9026,0
656,2

7419,2
557,0

4.

82,0
27,3

5.

1606,8
99,2

6.

x
36,8

7.

8.

9088,6
663,8

7434,1
558,3

prywat
ne

Wskaźnik
lesistości
%

9.

10.

11.

83,5
28,2

1654,5
105,5

29,1
37,2

Źródło: Raport o stanie Lasów Paostwowych w Polsce, GDLP, 2006r. i 2009 r.

Na terenie województwa podkarpackiego dominują lasy Skarbu Paostwa – 80,15%. (Wykres Nr 6.)
Wykres Nr 6. Struktura własności gruntów leśnych wojewodztwa podkarpackiego
w 2009 r..
80,15%
Własnośd Skarbu Postwa
Własnośd gminna
Własnośd prywatna

15,64%

4,21%

Źródło: Ochrona środowiska w województwie podkarpackim w latach 2007-2009, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, 2010 r.

Zwiększenie wskaźnika lesistości województwa jest efektem prowadzonych zalesieo.
Ostatnie lata wykazują jednak spadek powierzchni zalesieo, zarówno w lasach publicznych jak
i prywatnych. W 2009 r. wykonane zostały zalesienia na obszarze 402,5 ha w tym 123,3 ha w lasach
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publicznych a 270,2 w lasach prywatnych.

44

Natomiast brak jest pełnych danych z roku 2010

(wykazane zostały zalesienia zrealizowane w ramach działalności PGL Lasów Paostwowych na
powierzchni 89,33ha). 45
Istotne znaczenie gospodarcze i społeczne ma funkcja ekologiczno – ochronna lasów.

Aż 60%

powierzchni lasów w województwie stanowią lasy ochronne. Ich powierzchnia w latach 2006-2009
wzrosła o 5300 ha. Zdecydowana większośd lasów ochronnych znajduje się pod zarządem PGL Lasów
Paostwowych (98%). Wśród kategorii lasów ochronnych, największą powierzchnię (65%) zajmują lasy
wodochronne, a pozostałą: glebochronne, uzdrowiskowe, lasy pozostające w strefach oddziaływania
przemysłu, w miastach i wokół miast, nasienne, obronne itp. Prowadzona w nich gospodarka
zapewnia spełnianie funkcji do jakich zostały wydzielone. Szczególnie ważną rolę ekologiczną pełnią
z lasy południowej, górzystej części województwa, gdyż stanowią one częśd międzynarodowego
korytarza ekologicznego tzw. Korytarza Karpackiego, służącego przemieszczaniu się zwierząt leśnych
i dwuśrodowiskowych oraz pełnią rolę lasów wodochronnych.
Inną ważną funkcją lasów jest funkcja produkcji drewna, jako odnawialnego surowca
ekologicznego warunkującego rozwój wielu branż gospodarki. Wielkośd zasobów leśnych
województwa podkarpackiego wzrosła w ostatnim 10-leciu, a lasy należą do najbardziej zasobnych
w surowiec. Zasoby drzewne na pniu grubizny brutto na 1ha powierzchni zalesionej w m3 na koniec
2009r. wynosiły 291 m3 (w Polsce średnio 254 m3), a w 1999r. (237m3).
Ze względu na ważne funkcje lasów zasadnicze znaczenie ma ich stan zdrowotny.
Ostatnie lata przyniosły poprawę kondycji zdrowotnej lasów zarówno w skali kraju jak
i województwa. Dobrą kondycją zdrowotną charakteryzuje się znaczna częśd drzewostanów
zarządzanych przez Regionalne Dyrekcje Lasów Paostwowych w: Krakowie, Lublinie i Krośnie.
Corocznie, w ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska, przeprowadzana jest ocena stanu
zdrowotnego drzew na stałych powierzchniach obserwacyjnych. W roku 2009, w 5-stopniowej skali
defoliacji poziomu uszkodzenia koron drzew lasy województwa zostały zakwalifikowane do lasów
z lekką defoliacją (11-25%). Rys. 7.

44
45

Źródło: Ochrona środowiska 2010, GUS 2010r.
Powiększenie zasobów leśnych poprzez zalesianie wykonywane jest w ramach realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości”,
oraz „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” 2007 – 2013.
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Rys.7. Stan zdrowotny lasów w Polsce w wg oceny 5 stopniowej skali defoliacji drzewostanów

Źródło: Raport o stanie Lasów Paostwowych w Polsce, GDLP, 2009 r.

Działania w zakresie ochrony, udostępniania lasów i ograniczania skutków zagrożeo
biotycznych i abiotycznych dla zasobów leśnych, utrzymanie dobrego stanu sanitarnego
drzewostanów, mają charakter ciągły i przeważnie długookresowy, dlatego efekty tych działao są
dostrzegalne po wielu latach ich stosowania. Rozwiązania wymagają problemy występujące na
obszarach leśnych związane z nielegalnym składowaniu odpadów, kłusownictwem oraz ich
nadmierną penetracją.
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Rys. 8. Lesistośd wg gmin w 2009 r.

Źródło: wg. danych GUS – opracowanie własne

Podsumowanie:
Lasy występujące na 37,2 % obszaru województwa są jednym z najważniejszych elementów
kształtowania jego przestrzeni, a jednocześnie czynnikiem zachowania równowagi
środowiska, oraz zapewnienia dobrych warunków egzystencji jego mieszkaoców.
Są najbardziej cennym i najliczniej reprezentowanym składnikiem systemu ochrony przyrody
i krajobrazu.
Badania stanu zdrowotności lasów wykonywanych w ramach Paostwowego Monitoringu
Środowiska z ostatnich lat wykazują sukcesywną poprawę zdrowotności drzewostanów.
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6.6. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
6.6.1. Jakośd powietrza
W celu zapewnienia jak najlepszej jakości powietrza48 w ramach paostwowego monitoringu
środowiska dokonuje się corocznej oceny49 jakości powietrza i obserwacji jego zmian.
Ocena stopnia zanieczyszczenia powietrza odbywa się na podstawie wyników badao
uzyskiwanych w czasie bezpośrednich pomiarów jakości powietrza zwanych badaniami
monitoringowymi oraz obliczeo modelowych i obiektywnych metod szacowania, czy metod
łączonych. System monitoringu powietrza oparty jest na pomiarach stężeo zanieczyszczeo
w powietrzu (tzw. imisji) na stacjach pracujących w ramach sieci pomiarowych. Ocena stopnia
zanieczyszczenia powietrza odbywa się poprzez porównanie wyników tych pomiarów
z dopuszczalnymi wartościami stężeo lub poziomami odniesienia dla poszczególnych zanieczyszczeo.
Oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza dokonuje się odrębnie dla każdej substancji
w strefach, wydzielanych w granicach województwa.
Od 2003 r., w związku z implementacją dyrektyw UE, dotyczących oceny i zarządzania
jakością powietrza atmosferycznego, sied pomiarowa uległa znacznym modyfikacjom i rozbudowie.
Zmianom ulegał również podział województwa na strefy, w których przeprowadzane są roczne
i pięcioletnie oceny jakości powietrza50 dla wszystkich zanieczyszczeo podlegających ocenie za
wyjątkiem ozonu. Ze względu na ocenę poziomu ozonu strefę stanowi niezmiennie powierzchnia
całego województwa.
W latach 2003 – 2006 na potrzeby ocen w kryterium ochrony zdrowia województwo było
podzielone na 25 stref, którymi były obszary powiatów. W latach 2007- 2009 na 9 stref, które
obejmowały obszary kilku powiatów. Od roku 2010 obszar województwa został podzielony na dwie
strefy: strefę miasta Rzeszów i strefę podkarpacką, obejmującą pozostałą częśd województwa51.. Dla
ocen w kryterium ochrony roślin od roku 2010 została określona jedna strefa – podkarpacka, z
48

Kryteria jakości powietrza oraz zasady i mechanizmy jego ochrony i poprawy regulują przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. Zgodnie z zapisami
ustawy ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, którą określają poziomy substancji w powietrzu. Poziom
substancji w powietrzu to stężenie tych substancji w powietrzu odniesione do ustalonego czasu lub opad takiej substancji
w odniesieniu do ustalonego czasu i powierzchni. Ustawa określa trzy rodzaje poziomów substancji w powietrzu: pozio m dopuszczalny,
który ma byd osiągnięty w określonym terminie, po którym nie powinien byd przekraczany oraz poziom docelowy i poziom celu
długoterminowego, które mają byd osiągnięte w określonym czasie i w długim okresie czasu, w celu zapobiegania lub ograniczenia
szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2008 Nr
47 poz. 281), będące przepisem wykonawczym do ustawy Prawo ochrony środowiska określa substancje stanowiące o jakości
powietrza oraz ich wartości kryterialne tj.: poziomy dopuszczalne, docelowe i poziomy celu długoterminowego, w zależności od rodzaju
substancji.
49
Ocenie podlegają wszystkie substancje, dla których w w/w Rozporządzeniu zostały określone stężenia dopuszczalne lub docelowe dla
dwóch grup kryteriów, ustanowionych w celu ochrony zdrowia i ochrony roślin. Substancje wymagające oceny pod kątem spełnienia
kryteriów ustalonych w celu ochrony zdrowia to: zanieczyszczenia gazowe (dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzen i
ozon) oraz pyłowe (pył PM10 – pył zawieszony o średnicy ziaren poniżej 10μm oraz zawartośd w pyle metali (ołów, arsen, kadm, nikiel)
i węglowodoru - benzo(a)pirenu. W kryterium ochrony roślin ocenie podlegają stężenia w powietrzu: dwutlenku siarki, tlenku azotu i
ozonu.
50
Oceny przeprowadzane dla potrzeb ustalenia odpowiedniego sposobu ocen rocznych.
51
Podział zgodny z ustaleniami Dyrektywy 2008/50/UE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy obowiązującej od
stycznia 2010 roku, której transpozycji do prawa polskiego nie zakooczono. W nowym układzie dla kryterium ochrony zdrowia ludzi strefę
stanowi: aglomeracja powyżej 250 tyś. mieszkaoców, miasto powyżej 100 tyś. mieszkaoców oraz pozostały obszar województwa.
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wyłączeniem miasta Rzeszów. W latach 2003-2006 obowiązywał podział na 21 stref, w latach 20072009 na 7 stref, z wyłączeniem stref – miast na prawach powiatów.
Coroczne oceny jakości powietrza są wykonywane w celu przekazania marszałkowi
województwa informacji na temat czystości powietrza w województwie. Marszałek województwa
jest zobowiązany52 do opracowania naprawczych Programów Ochrony Powietrza dla stref, w których
zostały przekroczone standardy imisyjne lub poziomy docelowe poszczególnych, podlegających
ocenie zanieczyszczeo.
Na podstawie corocznej oceny wykonywana jest klasyfikacja stref. Klasyfikacji stref
dokonuje się odrębnie dla każdego zanieczyszczenia. Strefa w klasie A, to strefa, w której nie
stwierdza się przekroczeo ustalonych wartości kryterialnych. Zakres działao dotyczy utrzymania
jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie. Strefa w klasie C to strefa, w której poziom
stężeo zanieczyszczenia przekracza ustalone poziomy dopuszczalne lub docelowe. Wymagany zakres
działao dla klasy C to określenie obszarów przekroczeo poziomów dopuszczalnych, opracowanie
naprawczych Programów Ochrony Powietrza oraz dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego
substancji, w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działao technicznych
i technologicznych. Dodatkowo dla pyłu PM2,5 uwzględnianego w ocenie od roku 2010
wprowadzono klasę B ze względu na ustalenie marginesu tolerancji dla stężenia tego
zanieczyszczenia. Klasa B oznacza strefę, w której występują przekroczenia poziomu dopuszczalnego
pyłu PM2,5 lecz nie przekraczają poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji.
Zakres działao dla klasy B to określenie obszarów przekroczeo poziomu dopuszczalnego oraz przyczyn
ich występowania.
Ocena wykonywana przez WIOŚ w Rzeszowie w roku 2010 w nowym układzie dwóch stref
potwierdziła utrzymujące się stosunkowo niskie wartości stężeo zanieczyszczeo gazowych objętych
programem badao. Na terenie województwa nie stwierdzono przekroczeo obowiązujących dla tych
substancji wartości kryterialnych w powietrzu, zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę
roślin, w tym również w zakresie ozonu, dla którego terminem osiągnięcia poziomu docelowego był 1
stycznia 2010 roku. W efekcie wszystkie strefy z terenu województwa, dla zanieczyszczeo gazowych
w obu kryteriach zostały zakwalifikowane do klasy A. Działania wynikające z takiej klasyfikacji to
utrzymanie jakości powietrza w zakresie tych zanieczyszczeo na tym samym lub lepszym poziomie.
Analogicznie ocena za 2010 rok dla całego województwa (strefy miasta Rzeszów i strefy
podkarpackiej) wykazała dotrzymanie wartości kryterialnych metali w pyle zawieszonym PM10,
ocenianych w kryterium ochrony zdrowia.
Nie został natomiast osiągnięty w 2010 r. poziom celu długoterminowego, wyznaczonego
dla ozonu zarówno dla kryterium ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. Termin osiągnięcia poziomu
celu długoterminowego upływa w 2020 r. Osiągnięcie celu długoterminowego ozonu powinno byd
dokonane za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działao technicznych i technologicznych
w ramach wojewódzkich programów ochrony środowiska.
52

Art. 91ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
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Wyniki oceny przeprowadzonej w 2010 roku wskazują natomiast na utrzymywanie się
zjawiska problemowego, dotyczącego ponadnormatywnego zanieczyszczenia pyłem zawieszonym
PM10 oraz ponadnormatywnym stężeniem węglowodoru - benzo(a)pirenu w pyle PM10, mierzonych
w kryterium ochrony zdrowia. Już na podstawie wcześniejszych ocen wykonywanych w innych
układach stref (25 stref w latach 2003 - 2006 obejmujących obszary powiatów oraz 9 stref
obejmujących obszary kilku powiatów w latach 2007 - 2009) zostały stwierdzone przekroczenia
standardów imisyjnych określonych dla pyłu PM10 oraz wysokie (kilkakrotne) przekroczenia poziomu
docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10. W obrębie stref zostały wytypowane obszary
występowania przekroczeo wartości kryterialnych tych substancji, którymi są tereny miast. Rzeszów,
Przemyśl, Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec i Nisko. Zjawiskiem niekorzystnym jest tendencja
wzrostowa stężeo średniorocznych pyłu PM10 i utrzymujący się nadal wysoki poziom
zanieczyszczenia benzo(a)pirenem. Problem jest szczególnie istotny w kontekście terminów
dotrzymania poziomów tych zanieczyszczeo w powietrzu określonych wymogami prawa Unii
Europejskiej oraz uzyskanymi derogacjami. Dla pyłu PM10 poziom dopuszczalny winien byd
dotrzymany do czerwca 2011 roku, a poziom docelowy dla benzo(a)pirenu ma byd osiągnięty do 2013
roku.
Strefy z przekroczeniami wartości kryterialnych pyłu PM10 i benzo(a)pirenu zostały
zaliczone do klasy C, z czego powstał ustawowy obowiązek opracowania naprawczych Programów
Ochrony Powietrza w zakresie tych zanieczyszczeo. Dla stref: miasto Rzeszów i miasto Przemyśl oraz
strefy jasielskiej Programy Ochrony Powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 zostały
opracowane na podstawie wcześniejszych ocen i aktualnie są wdrażane. Zgodnie z nowym podziałem
stref opracowania i wdrożenia naprawczych Programów Ochrony Powietrza w zakresie
benzo(a)pirenu wymagają strefa miasta Rzeszów i strefa podkarpacka |z uwzględnieniem obszarów
występowania przekroczeo poziomu docelowego tej substancji. W zakresie pyłu PM10 opracowania
naprawczego programu Ochrony Powietrza wymaga strefa podkarpacka z uwzględnieniem
zidentyfikowanych rejonów przekroczeo, dla których działania wcześniej nie zostały podjęte.
Natomiast kontynuacji wdrażania wymagają opracowane Programy dla miasta Rzeszów, miasta
Przemyśl i strefy jasielskiej.
W roku 2010 na terenie województwa po raz pierwszy dokonano oceny i klasyfikacji stref
pod kątem zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,553. Wyniki oceny wskazują na znaczne
zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2,5. W strefie miasta Rzeszów odnotowano wysokie poziomy
pyłu w powietrzu, lecz mieszczące się w ustalonym marginesie tolerancji. Strefa ta została zaliczona
do klasy B, z czego wynika obowiązek dalszego monitorowania oraz określenia przyczyn wysokiego
stężenia pyłu PM2,5 w powietrzu. Strefa podkarpacka (pozostała częśd województwa) została
zaliczona do klasy C, z czego powstał obowiązek opracowania naprawczego Programu Ochrony
Powietrza w zakresie pyłu PM2,5 uwzględniającego zidentyfikowane obszary przekroczeo.
Przekroczenia poziomu dopuszczalnego odnotowano na terenie miasta Nisko, a przekroczenia
poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji odnotowano na terenie miast: Jasło,
Krosno i Przemyśl. Stopieo zanieczyszczenia pyłem PM2,5 wymaga dalszego monitorowania z uwagi
na określenie prawem Unii Europejskiej terminu dotrzymania poziomu dopuszczalnego na 1 stycznia
53

Dyrektywa 2008/50/UE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy ustaliła wartości kryterialne i wprowadziła
obowiązek oceny stężeo w powietrzu pyłu PM2,5 (pył o średnicy ziaren poniżej 2,5 μm). W ocenie za rok 2010 zastosowano kryteria i
wymogi wynikające bezpośrednio z Dyrektywy ze względu na niezakooczony proces jej transpozycji do prawa polskiego.
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2015 roku. Jak wynika z oceny za 2010 rok poziom zanieczyszczenia pyłem PM2,5 jest stosunkowo
wysoki, ponadto badaniami dotychczas nie objęto wszystkich obszarów, na których stwierdzane jest
zanieczyszczenie powietrza innymi substancjami.
Na obszarze województwa w analizowanym okresie czasowym (2009 -2010) nie
odnotowuje się zauważalnej poprawy jakości powietrza. Problem nadal stanowi wysokie
zanieczyszczenie pyłem PM10 oraz benzo(a)pirenem w kilku największych miastach województwa. Są
to tereny miasta Rzeszów, Przemyśl, Jarosław, Krosno, Jasło, Mielec i Nisko. Dodatkowo na obszarach
tych miast odnotowano wysokie zanieczyszczenie pyłem PM2,5.
Rys.9. Zanieczyszczenie i ochrona powietrza (kryterium ochrony zdrowia) - stan w 2010roku

Źródło: wg. danych WIOŚ w Rzeszowie – opracowanie własne

6.6.2. Programy ochrony powietrza
Naprawcze Programy Ochrony Powietrza stanowią jedno z narzędzi służących poprawie
jakości powietrza. Obowiązek określania nPOP od roku 2008 spoczywa na samorządzie
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województwa, wcześniej należał do obowiązków wojewody. Obszary (strefy), dla których wymagane
jest opracowanie nPOP określane są na podstawie corocznych ocen jakości powietrza, sporządzanych
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Dotychczas na terenie województwa zostały opracowane trzy nPOP ze względu na
zanieczyszczenie pyłem PM10. Pierwszy z nich został opracowany w roku 2006 dla strefy miasta
Przemyśl, dla której obowiązek opracowania wynikał z oceny przeprowadzanej w roku 2003,
w układzie 25 stref w województwie. Program został określony na lata 2006 – 2020 Rozporządzeniem
Nr 49 Wojewody Podkarpackiego z dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia programu
ochrony powietrza dla strefy „Miasto Przemyśl”. Zarządzeniem Nr 287/08 z dnia 20 października
2008 roku Prezydent Miasta Przemyśla wskazał do realizacji jeden ze scenariuszy określonych
w Programie.
W latach 2009 – 2010 Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwalił dwa naprawcze
Programy Ochrony Powietrza na lata 2010 -2020, ze względu na zanieczyszczenie pyłem PM10:
• Program ochrony powietrza dla strefy jasielskiej określony uchwałą Nr XLII/805/10
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2010 roku - obszar objęty
Programem to teren miasta Jasło;
• Program ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów określony uchwałą
Nr XLII/804/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2010 roku.
W opracowanych nPOP zostały określone główne przyczyny występowania przekroczeo
stężeo pyłu zawieszonego PM10, za które uznano w każdym przypadku emisję liniową
(zanieczyszczenia komunikacyjne) i emisję powierzchniową tj. emisję z sektora komunalno –
bytowego. Na terenie miasta Przemyśl wpływ na zanieczyszczenie powietrza dodatkowo posiada
emisja ze źródeł punktowych związanych ze zużyciem paliw na cele energetyczne i technologiczne. Za
czynnik mający istotny negatywny wpływ na jakośd powietrza w Rzeszowie, Jaśle i Przemyślu uznano
warunki topograficzne i klimatyczne.
W opracowanych Programach zostały określone podstawowe kierunki i zakresy działao
niezbędnych do przywrócenia standardów ochrony powietrza. Programy zawierają także
harmonogram czasowy i rzeczowo – finansowy, określają możliwe źródła finansowania
poszczególnych działao oraz wskazują podmioty odpowiedzialne za ich realizację.
Ze względu na fakt, iż za ponadnormatywne zanieczyszczenia pyłem PM10 na obszarach
przedmiotowych miast odpowiedzialna jest przede wszystkim emisja z sektora komunalno –
bytowego oraz emisja komunikacyjna niezbędne działania dotyczą ograniczenia przede wszystkim
tych emisji. Wskazane w Programach działania w ramach ograniczania emisji powierzchniowej to
m.in. kontynuacja i intensyfikacja likwidacji lub ograniczania źródeł niskiej emisji w obiektach
użyteczności publicznej, obiektach komunalnych i pozostałych budynkach na terenie miast, w tym
wymiany instalacji na stosujące „paliwa ekologiczne”, termomodernizacje budynków oraz
modernizacje i rozbudowy systemów ciepłowniczych. Istotną rolę przypisano ponadto działaniom
edukacyjnym i promocyjnym oraz tworzeniu systemu zachęt finansowych do wymiany
indywidualnych systemów grzewczych.
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W ramach ograniczania emisji liniowej wskazano m.in. budowę obwodnic Jasła i Przemyśla,
budowę autostrady A – 4, budowę drogi krajowej nr 19 łączącej północną obwodnicę Rzeszowa
z drogą ekspresową S19, usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz wymianę taboru
autobusowego z zastosowaniem alternatywnego paliwa gazowego CNG, ograniczanie emisji wtórnej
poprzez poprawę stanu technicznego dróg.
Zadania określone w Programach są realizowane zgodnie z harmonogramem, przez podmioty
zobowiązane do działao naprawczych. Jednak ze względu na stosunkowo krótki okres wdrażania POP
spodziewane efekty nie zostały jeszcze osiągnięte.
Programy ochrony powietrza dla stref, dla których powstał obowiązek ich opracowania ze
względu na przekroczenia docelowych poziomów benzo(a)pirenu oraz dopuszczalnych poziomów
powiększonych o margines tolerancji pyłu PM2,5 zostaną opracowane na przełomie roku 2011
i 2012. Aktualnie (2011 rok) zostały wszczęte przez samorząd województwa odpowiednie procedury.
Opracowane zostaną nPOP w nowym układzie stref, wprowadzonym Dyrektywą 2008/50/UE. Będą
to nPOP dla strefy miasta Rzeszów w zakresie zanieczyszczenia benzo(a)pirenem oraz wspólny nPOP
dla strefy podkarpackiej (pozostała częśd województwa) w zakresie zanieczyszczenia
benzo(a)pirenem i pyłem PM2,5 dla obszarów stwierdzonych przekroczeo oraz w zakresie
zanieczyszczenia pyłem PM10 dla obszarów zidentyfikowanych przekroczeo, dla których działania
naprawcze wcześniej nie zostały podjęte. W ramach POP dla strefy podkarpackiej zostanie
zaktualizowany POP dla miasta Przemyśl.

Podsumowanie:
Województwo podkarpackie zalicza się do tych rejonów Polski, gdzie występują
znaczne obszary korzystnych warunków pod względem jakości powietrza.
Warunki meteorologiczne, występujące na przestrzeni roku, mają istotny wpływ na
ilośd emitowanych do atmosfery zanieczyszczeo z dużych źródeł branży ciepłowniczej
oraz z sektora komunalno-bytowego. Decydują one o zapotrzebowaniu na energię
cieplną.
W zakresie poziomu wszystkich zanieczyszczeo w powietrzu zaznacza się wyraźna
tendencja wzrostu w okresie zimowym (sezonie grzewczym).
Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badao na terenie województwa
podkarpackiego w roku 2010 podobnie jak w latach ubiegłych, tj. dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia) oraz
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały na
terenie województwa niskie wartości stężeo.
W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu długookresowego, co
wymaga podjęcia w ramach wojewódzkiego programu ochrony środowiska
ekonomicznie uzasadnionych działao technicznych i technologicznych, mających na
celu dotrzymanie celu długoterminowego ozonu od 2020 r.
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Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały
dotrzymane na obszarze całego województwa.
Badania jakości powietrza prowadzone w roku 2010 wskazują na występowanie
i utrzymywanie się dużego zanieczyszczenia pyłem PM10 i benzo(a) pirenem głównie
z tendencją wzrostu w stosunku do lat 2008 – 2009 oraz pyłem PM2,5 mierzonym
w kryterium ochrony zdrowia ludzi, na terenach kilku największych miast
województwa: Rzeszowa, Przemyśla, Mielca, Jasła, Krosna, Jarosławia i Niska.
Ocena jakości powietrza przeprowadzona w roku 2010 wskazuje na utrzymywanie
się wysokiego zanieczyszczenia pyłem PM10 w Rzeszowie, Przemyślu i Jaśle pomimo
opracowania i wdrażania naprawczych Programów Ochrony Powietrza.
Przekroczenia standardów imisyjnych określonych dla PM10 były podstawą do
zakwalifikowania w roku 2010 strefy podkarpackiej do klasy C – z czego wynika
obowiązek opracowania naprawczego Programu Ochrony Powietrza w zakresie PM10
uwzględniającego zidentyfikowane rejony przekroczeo, dla których działania
naprawcze nie zostały wcześniej podjęte.
Uaktualnienia wymaga naprawczy Programu Ochrony Powietrza dla Przemyśla,
w zakresie terminów przewidzianych do realizacji inwestycji, zgodnie z wymaganiami
dyrektywy 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza
i czystszego powietrza dla Europy.
Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły
wartośd docelową we wszystkich punktach pomiarowych, co było podstawą dla
zaliczenia stref: miasto Rzeszów i podkarpackiej do klasy C, z czego wynika obowiązek
opracowania naprawczych programów Ochrony Powietrza w zakresie tego
zanieczyszczenia.
Na podstawie oceny za 2010 rok stwierdza się znaczne zanieczyszczenie powietrza
w zakresie pyłu PM2.5. W ocenie strefa miasto Rzeszów zaliczona została do klasy B,
a strefa podkarpacka do klasy C. Działania wynikające z tej klasyfikacji, to: obowiązek
opracowania dla strefy podkarpackiej naprawczego Programu Ochrony Powietrza
w zakresie pyłu PM2.5 uwzględniającego zidentyfikowane rejony przekroczeo oraz
podjęcie w strefie miasto Rzeszów działao mających na celu obniżenie stężeo pyłu
PM2.5 z uwagi na termin osiągnięcia poziomu dopuszczalnego PM2,5 określony na 1
stycznia 2015 roku
W związku z utrzymywaniem się wysokiego poziomu zanieczyszczenia pyłem PM10,
benzo(a)pirenem oraz stwierdzenia wysokiego zanieczyszczenia pyłem PM2,5,
rozwiązania nadal wymagają lokalne problemy związane z niską emisją i emisją
zanieczyszczeo komunikacyjnych na terenach zurbanizowanych.
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6.7. HAŁAS
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach realizacji „Programu
Paostwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012” badaniami
monitoringowymi hałasu w 2010r. objął przestrzenie zurbanizowane miejscowości poniżej 100 tys.
mieszkaoców, gdzie spodziewany hałas drogowy nie spełnia standardów ochrony środowiska.59
W ramach pomiarów emisji hałasu do środowiska przeprowadzono badania w trzech różnych
obszarach na terenie województwa podkarpackiego. Sied drogową monitorowanych obszarów
tworzą ogólnodostępne drogi publiczne (krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne). Zarządcami są
organy administracji rządowej i samorządowej, do właściwości których należy ich ochrona,
utrzymanie i modernizacja. Łączna liczba punktów pomiarowo-kontrolnych wyniosła 15. Pomiarami
objęto następujące miejscowości:
• Strzyżów – 2 punkty pomiarowo-kontrolne,
• Krosno – 9 punktów pomiarowo-kontrolnych,
• Przemyśl – 4 punkty pomiarowo-kontrolne.
Długookresowy średni poziom dźwięku wyznaczono w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych,
zaś równoważny poziom dźwięku w 12 punktach. Dla każdego pomiaru lokalizacja punktów została
ustalona indywidualnie w zależności od: celu, charakterystyk źródła hałasu oraz pokrycia
i zagospodarowania obszaru, na którym wykonane były pomiary.60 Analiza przeprowadzonych
pomiarów hałasu w 2010r. wykazała, że we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych
niedotrzymany został dopuszczalny poziom dźwięku.
Prowadzone są również pomiary natężenia ruchu i pomiary hałasu wzdłuż dróg krajowych
i częściowo wojewódzkich przez zarządzających drogami, w celu sporządzenia map akustycznych.
Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny (w zależności od
przeznaczenia terenu) sporządza się program ochrony przed hałasem. Podstawę tworzenia
programów stanowią mapy akustyczne. W 2007 roku sporządzone zostały mapy akustyczne dla
odcinków dróg o średniodobowym natężeniu ruchu (ŚDR) powyżej 16 400 pojazdów (P/d),
co odpowiada 6 000 000 pojazdów w ciągu roku. Na terenie województwa podkarpackiego
wyznaczono osiem takich odcinków (Machowa-Pilzno, obwodnica Pilzna, Klęczany-Rzeszów,
Rzeszów-Kraczkowa, Kraczkowa-Łaocut, Przeworsk przejście, obwodnica Jasła i Sanok przejście), dla
59

60

Ocenę stanu akustycznego środowiska województwa podkarpackiego sporządzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Do oceny stanu klimatu akustycznego na teren ie
województwa wykorzystano wskaźniki hałasu mające zastosowanie do :
a) prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzenia map
akustycznych: LDWN (wyznaczany w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy) oraz
LN (wyznaczany w ciągu wszystkich pór nocy w roku),
b) ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: L aeq D (równoważny poziom dźwięku A dla
pory dnia ) oraz LAeq N (równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy).
Szczegółowe wymagania dotyczące prowadzenia pomiarów hałasu zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października
2007 r. w sprawie wymagao w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem.
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których sporządzono mapy akustyczne. Przedmiotowe mapy zostały opracowane przez GDDKiA
i przekazane do sejmiku województwa celem sporządzenia programów ochrony przed hałasem.
Programy te, zgodnie z zaplanowanym terminem prac, (wyłoniono już wykonawcę tego opracowania)
mają byd gotowe do 30 listopada 2011 roku.
Kolejnym etapem ograniczania hałasu komunikacyjnego będzie opracowanie map akustycznych dla
odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 8200 (P/d), co odpowiada 3 000 000 pojazdów w ciągu
roku . Mapy akustyczne dla odcinków dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów w ciągu roku
należy sporządzid do 1 stycznia 2012 r. (zgodnie z art. 179 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska -Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).
Miasto Rzeszów (aglomeracja > 100 tys. mieszkaoców) jest w trakcie opracowywania mapy
akustycznej, która ma byd gotowa do 30 listopada 2011r. (obowiązek opracowania do 30 czerwca
2012 r.). Po wykonaniu mapy akustycznej zostanie sporządzony program ochrony środowiska przed
hałasem w celu eliminacji ewentualnych przekroczeo hałasu.
W celu zmniejszenia obszarów o negatywnym klimacie akustycznym podjęto szereg
inwestycji drogowych mających na celu poprawę infrastruktury drogowej. Największe inwestycje
dotyczyły zmiany organizacji ruchu (budowa obwodnic, przebudowa dróg), poprawy stanu
nawierzchni dróg oraz budowy akustycznych ekranów ochronnych.
Stosunkowo niewielkie znaczenie w skali województwa ma hałas wzdłuż linii kolejowych
oraz hałas lotniczy. Ze względu na ograniczenie częstotliwości kursowania pociągów, linie kolejowe
na terenie Podkarpacia nie należą do źródeł hałasu, których eksploatacja może powodowad
negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach i przekroczenia dopuszczalnych norm
hałasu w środowisku. Z kolei brak jest wiarygodnego szacunku liczby ludności narażonej na
oddziaływanie hałasu lotniczego. Hałas lotniczy ma charakter lokalny, a jego uciążliwośd związana jest
z pojedynczymi przelotami samolotów. Na podstawie danych o stopniu wykorzystania lotnisk, można
stwierdzid, iż zasadniczo problem tego rodzaju na dzieo dzisiejszy, na terenie województwa nie
występuje. Jedyne lotnisko krajowe Rzeszów-Jasionka jest nadal wykorzystywane w niewielkim
stopniu w stosunku do potencjalnych możliwości. Lotnisko lokalne w Mielcu i sportowe w Turbii,
Krośnie i w rejonie Arłamowa są wykorzystywane sezonowo i położone peryferyjnie w stosunku do
zabudowy.
Źródłem hałasu niekorzystnie oddziałującego na człowieka i środowisko jest nie tylko
komunikacja lecz również przemysł. Zagrożenie hałasem przemysłowym wynika w głównej mierze ze
zbyt bliskiej lokalizacji obiektów przemysłowych w stosunku do terenów podlegających ochronie
akustycznej a także eksploatacji urządzeo bez właściwych zabezpieczeo akustycznych oraz braku
środków finansowych na inwestycje związane z ochrona środowiska. W ostatnich latach na terenie
województwa obserwuje się spadek emisji hałasu do środowiska z dużych zakładów przemysłowych.
Uciążliwością akustyczną odznaczają się niewielkie zakłady produkcyjne, usługowe oraz prowadzące
działalnośd rozrywkową. W 2009 roku, w ramach realizacji planu rocznego, WIOŚ w Rzeszowie
przeprowadził w zakresie ochrony przed hałasem 45 kontroli w 45 zakładach. Niewypełnienie
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wymagao stwierdzono w 10 zakładach, co stanowi ponad 22.2% wszystkich skontrolowanych
zakładów. Nałożony na podmioty obowiązek prowadzenia pomiarów samo kontrolnych i przekazania
tych wyników właściwym organom ochrony środowiska skutecznie przyczyniły się do spadku ilości
przekroczeo hałasu przemysłowego na terenie województwa.

6.8. RUCHY MASOWE
W południowej części obszaru województwa podkarpackiego, zajmowanej przez Karpaty
fliszowe istnieją dogodne warunki do rozwoju ruchów masowych, typowych procesów kształtowania
rzeźby górskiej i pogórskiej.61 Wśród jednostek strukturalnych wyróżniamy tutaj płaszczowinę
magurską, dukielską, śląską, podśląską, skolską oraz stebnicką. Gruba pokrywa zwietrzelinowa oraz
obecnośd w podłożu wśród warstw skalnych iłów, łupków, mułowców bardzo sprzyja powstawaniu
osuwisk, zwłaszcza w obszarach gdzie warstwy przepuszczalne spoczywają na nieprzepuszczalnych,
plastycznych np.: piaskowce na łupkach, pokrywy piasków i żwirów na iłach. Najbardziej narażone na
tego typu zjawiska są zbocza o kącie nachylenia 9-25°, szczególnie w przedziale 9-14°. Znacznie
mniejsze natężenie procesów zaobserwowano na zboczach nachylonych pod kątem powyżej 25°,
natomiast poniżej 9° zjawiska występują sporadycznie.
Procesy odpadania62 spotykane są w dolinach rzek lub w bezpośrednim sąsiedztwie
zbiorników wodnych np. strefach brzegowych zbiorników Solina i Myczkowce, gdzie w wyniku
falowania wody mogą kształtowad się całe profile stoków.
Osuwiska modelują duże powierzchnie stoków albo też w ich obrębie tworzą
charakterystyczne formy. W opracowanej przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN „Analizie zjawisk osuwiskowych na terenie województwa podkarpackiego” stwierdzono
w 2001 roku ponad 200 czynnych osuwisk. Jedną z przyczyn ich aktywności były katastrofalne opady
od lipca 1997 roku, o ekstremalnych miesięcznych ilościach, intensywne opady śniegu w zimie
1999/2000, deszcze i lokalne podtopienia w marcu oraz obfite opady śniegu na początku kwietnia
2000 r. przy braku powierzchni zamarzniętej. Duża ilośd osuwisk zlokalizowana została w paśmie
pogórzy, szczególnie na Pogórzu Strzyżowskim, Dynowskim i Przemyskim. W 2010 r. na przełomie
maja i czerwca pod wpływem katastrofalnych opadów atmosferycznych ponownie zostały
uruchomione intensywne procesy osuwiskowe. Zniszczeniu uległy budynki prywatne oraz obiekty
użyteczności publicznej. Wg danych Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (Tabela 6.) zgłoszono 284
uszkodzonych lub zniszczonych budynków w wyniku osunięd się mas ziemnych. Największą ich ilośd
stwierdzono w powiecie strzyżowskim – 103, a szczególnie w gminie Czudec i Strzyżów. Znaczne
zniszczenia odnotowano w powiecie dębickim, rzeszowskim i jasielskim.
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Ruchom masowym sprzyja przede wszystkim zróżnicowana i złożona budowa geologiczna, ale również warunki hydrometeorologiczne
oraz ekspansywna działalnośd człowieka.
62
Procesy odpadania - proces obrywania się mas skalnych ze zboczy i stoków
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Tabela 6. Budynki uszkodzone lub zniszczone w wyniku osuwisk powstałych po opadach atmosferycznych wiosną i latem
2010 r.
Budynki uszkodzone lub
Powiat
Gmina
zniszczone w wyniku osuwisk
1.

Jasielski
Krośnieoski
Strzyżowski
Przemyski
Rzeszowski
Ropczycko-sędziszowski
Dębicki
Tarnobrzeg

2.

Jasło, Skołyszyn, Brzyska
Krosno, Dukla,
Strzyżów, Czudec, Frysztak, Wiśniowa
Bircza
Tyczyn, Lubenia, Dynów, Chmielnik, Świlcza
Ropczyce, Sędziszów Młp., Wielopole Skrzyoskie
Dębica, m. Dębica, Jodłowa, Brzostek, Pilzno
m. Tarnobrzeg

Razem

3.

40
5
103
7
52
9
62
6
284

Źródło: dane zamieszczone na oficjalnej stronie Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie www.uw.rzeszow.pl

Z informacji uzyskanych od Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, wynika że w 2010 r. na
terenie powiatu zostało uszkodzonych ponad 400 obiektów budowlanych, zarówno własności
prywatnej (budynki mieszkalne i gospodarcze), jak i publicznej (infrastruktura drogowa, przesyłowa,
obiekty użyteczności publicznej). Obecnie podejmowane są czynności zamierzające do oceny
rzeczywistego rozmiaru uszkodzeo, projektowania zabezpieczeo uszkodzonych odcinków dróg,
a także poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania koniecznych prac w zakresie likwidacji
osuwisk w infrastrukturze publicznej.
Północna częśd województwa podkarpackiego (Kotlina Sandomierska) jest obszarem
równinnym, o niewielkich deniwelacjach terenu. Formami geomorfologicznymi są wysoczyzny
i doliny rzek ukształtowane w czwartorzędowym podłożu. Nie występują tu odpowiednie warunki do
powstawania procesów osuwiskowych, nie mniej jednak w „Analizie...”: z 2001 roku stwierdzono
czynne osuwisko na terenie Tarnobrzega w obrębie starorzecza Wisły. Obszar osuwiskowy
zlokalizowano również w pobliżu Krzeszowa na terasach utworzonych przez rzekę San, ale nie
zaobserwowano jego aktywności.
W województwie podkarpackim, w pogórskiej i górskiej części istnieją liczne, duże i małe
obszary starych, nieaktywnych osuwisk. I chod nie powodują one w danym momencie zagrożeo, to
należy traktowad je bardzo poważnie, gdyż w sprzyjających dla siebie okolicznościach mogą się
uaktywnid.
Na obszarze Karpat realizowany jest projekt: „System Osłony Przeciwosuwiskowej” (SOPO).
W latach 2006-2008 wykonywano jego I etap: Kartowanie pilotażowe osuwisk wraz z wyznaczeniem
obszarów ich występowania w Polsce w skali 1:10000. Z województwa podkarpackiego, w ramach
pilotażu, wybrano gminę Strzyżów, gdzie prowadzono kartograficzne prace terenowe. Na ich
podstawie rozpoznano i udokumentowano osuwiska oraz tereny zagrożone ruchami masowymi,
zaznaczono zasięgi tych obszarów w skali 1:10000, sporządzono karty rejestracyjne dla wszystkich
osuwisk i terenów zagrożonych. Ponadto wydano instrukcję opracowania Mapy osuwisk i terenów
zagrożonych (MOTZ) ruchami masowymi w skali 1:10000, która została przesłana do starostów
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powiatowych odpowiedzialnych za rejestr osuwisk i terenów zagrożonych. Opracowano również
projekt bazy danych o zagrożeniach osuwiskowych SOPO, przygotowano schemat zarządzania
dalszymi etapami Projektu SOPO wraz ze strukturą organizacyjno-koordynacyjną, harmonogramem
rzeczowo-finansowym oraz wykazem materiałów i sprzętu koniecznego do realizacji dalszych zadao.
Wytypowano również osuwiska, na których zostanie założony system monitoringu.
Obecnie trwa realizacja II etapu SOPO: „Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów
zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (75% powierzchni) oraz monitorowanie
wybranych osuwisk w Karpatach”. III etap programu przewidziany jest na lata 2012 – 2015 został
przesunięty na lata 2015 – 2018.

6.9. POWODZIE
Województwo podkarpackie położone jest na obszarze dorzecza górnej Wisły, za wyjątkiem
niewielkiego obszaru we wschodniej części województwa odwadnianego do zlewni Dniestru m.in.
przez rzeki: Strwiąż, Mszankę i Lechniewę. Rzeki województwa charakteryzuje duża nieregularnośd
przepływów. Okresy wezbrao i niżówek są zjawiskami dośd częstymi. W dorzeczu górnej Wisły
najczęściej występują wezbrania opadowe i roztopowe, rzadziej natomiast zatorowe.
Charakterystyczne dla dorzecza górnej Wisły jest to, że wezbranie nie obejmują całego dorzecza
a poszczególne zlewnie.
Podobnie jak w całej Polsce ochrona przeciwpowodziowa w województwie podkarpackim
opiera się obecnie na systemach technicznych obejmującym głównie:
• środki ograniczające wielkośd wezbrania – zbiorniki dużej retencji: „Solina”
i „Myczkowce” na rzece San, „Besko” na rzece Wisłok, polder Flora oraz zbiorniki
małej retencji;
• środki ograniczające zasięg powodzi – wały przeciwpowodziowe zlokalizowane na
Wiśle i jej dopływach o łącznej długości 633 km, chroniące obszar ok. 71 523 ha;
• środki ograniczające skutki na terenach przybrzeżnych – zabudowa koryt rzek
i potoków.
Aktualne środki techniczne, ze względu na zły stan, nie stanowią wystarczającego
zabezpieczenia przed powodzią i często nie spełniają swej funkcji. Skutkiem braku odpowiedniego
zabezpieczenia i ochrony przed zagrożeniem powodziowym są bardzo wysokie straty i szkody
powodziowe. Stan techniczny obwałowao przeciwpowodziowych – głównego systemu technicznej
ochrony przed wysokimi wezbraniami na terenie województwa – pomimo sukcesywnych
modernizacji, na wielu odcinkach jest nadal zły. Zróżnicowanie stanu jakościowego wałów związane
jest głównie z ich wiekiem i stanem zagospodarowania zawala i międzywala. Wg danych PZMiUW
63% istniejących obwałowao przeciwpowodziowych wymaga modernizacji. Na zły stan techniczny
urządzeo przeciwpowodziowych duży wpływ mają również cyklicznie powtarzające się zjawiska
powodziowe powodujące nowe szkody. Tylko w 2010 r. w wyniku powodzi w województwie
zniszczonych zostało ok. 115 km obwałowao przeciwpowodziowych.
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6.10. SUSZE
Suszą nazywamy długotrwały brak wody w przyrodzie. Zjawisko to związane jest głównie z
warunkami klimatycznymi, niewłaściwą działalnością człowieka w zakresie melioracji, odwodnieo,
zalesieo oraz brakiem kompleksowego programu hydrotechnicznego i agrotechnicznego w rolnictwie.
Według Ustawy Prawo wodne ochrona przed suszą jest zadaniem organów administracji
rządowej i samorządowej i powinno się ją prowadzid zgodnie z planami przeciwdziałania skutkom
suszy na obszarach dorzeczy oraz planami przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych.
Plany te zawierad będą analizę możliwości powiększania dyspozycyjnych zasobów wodnych,
propozycję budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeo wodnych, propozycję niezbędnych zmian
w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji a także katalog
działao służących ograniczeniu skutków suszy.
W okresie ostatnich 10 lat za najbardziej dotkliwa susza na terenie województwa
podkarpackiego wystąpiła w 2003 r. Badania przeprowadzone przez RZGW Kraków63 w celu
rozpoznania zjawiska suszy w 2003r. wykazały że spośród wykazały, że spośród 159 gmin z terenu
województwa podkarpackiego 119 gmin zgłosiło wystąpienie na ich terenie zjawiska suszy. Niemal na
całym obszarze województwa zaobserwowano znaczne obniżenie poziomu wody w ciekach, zanik
mniejszych cieków oraz obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych. Na podstawie danych
klimatycznego bilansu wodnego w 2010r.64 w województwie podkarpackim nie wskazano obszarów
zagrożonych suszą.

Podsumowanie:
Obszar województwa zajmowany przez Karpaty fliszowe narażony jest na występowanie
ruchów masowych ziemi. Oprócz sprzyjającej budowy geologicznej duże znaczenie wywierają
warunki hydrometeorologiczne oraz działalnośd człowieka. Prognozowanie zjawisk
osuwiskowych jest zadaniem trudnym, zwłaszcza w klimacie przejściowym. Zjawiska te,
zależne od wielu czynników, są nieprzewidywalne i jedynie możemy określid statystyczne
prawdopodobieostwo ich wystąpienia, dokładne miejsce, czas i natężenie, które są istotne ze
względów społecznych i gospodarczych. Ważnym zadaniem dla diagnozowania zagrożeo
osuwiskowych jest rejestracja nowych i odnawiający się osuwisk oraz prowadzenie systemu
sieci monitoringu zjawisk osuwiskowych. Efekty realizacji projektu SOPO będą miała duży
wpływ na gospodarkę regionu oraz na aspekty społeczno - ekonomiczne.
Stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa jest nadal niezadawalający.
Jedynym sposobem ograniczenia strat powodziowych jest podniesienie efektywności
systemu ochrony oraz właściwe zagospodarowanie terenów narażonych na zalanie.

63
64

„Zjawisko suszy na obszarze działania RZGW w Krakowie w 2003 roku”- RZGW Kraków – 01-2004r. - http://www.krakow.rzgw.gov.pl
System monitoringu suszy rolniczej - http://www.susza.iung.pulawy.pl
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6.11. ODPADY
Wg informacji WIOŚ w Rzeszowie na koniec roku 2009, na terenie województwa
podkarpackiego eksploatowanych było 36 składowisk odpadów, z tego większośd (33 składowiska)
spełniała wymagania techniczne zapewniające ochronę środowiska przed zdeponowanymi
odpadami. Inne instalacje wspomagające gospodarkę odpadami funkcjonujące na terenie
województwa podkarpackiego w 2009 r. to: 8 spalarni i współspalarni odpadów przemysłowych:
dwie w Rzeszowie oraz po jednej w Pustkowie, Jedliczu, Nowej Dębie, Tarnobrzegu, Kolbuszowej
i Mielcu; 6 instalacji do unieszkodliwiania odpadów medycznych w: Rzeszowie, Jedliczu Dębicy
i Tarnobrzegu oraz 3 instalacje do unieszkodliwiana odpadów poubojowych w miejscowościach:
Leżachów, Przewrotne i Wróblik Szlachecki; 14 sortowni odpadów w miejscowościach: Kozodrza,
Błażowa, Paszczyna, Leżajsk, Strzyżów, Krosno, Dukla, Brzegi Dolne, Stalowa Wola, Krzeszów, Mielec,
Borowa, Jodłowa, Pysznica i 3 kompostownie w: Paszczynie, Leżajsku i Krośnie. Według danych
Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego na koniec 2009 r. funkcjonowało 48 stacji demontażu
pojazdów i 12 punktów zbierania pojazdów.
W 2009 roku wytworzono 330,9 tys. Mg odpadów komunalnych, z czego 27,1 tys. Mg
stanowiły odpady wysegregowane (szkło: 44,9%, makulatura: 21,4%, tworzywa sztuczne: 21,3%
metale: 2,4%, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 1,7%, odpady wielkogabarytowe: 0,9%,
i pozostałe odpady stanowiły łącznie 7,4%. Na terenie województwa podkarpackiego wytworzono
ogółem 1 646 561,596 Mg odpadów przemysłowych. Były one poddawane procesom odzysku w ilości
1 632 906,074 Mg i procesom unieszkodliwiania 149 481,100 Mg. W roku 2009 na terenie
województwa podkarpackiego zagospodarowana ilośd odpadów była większa o 8,25% niż ilośd
odpadów wytworzonych, a w roku 2010 o 28,59% mniejsza. Do instalacji znajdujących się na terenie
województwa podkarpackiego dostarczane są przede wszystkim oleje odpadowe (np. w 2009 r.
zagospodarowano blisko 20 razy więcej niż wytworzono) oraz stłuczka szklana. Poza województwo
podkarpackie wywożone są natomiast odpady zawierające PCB, zużyte baterie i akumulatory, oraz
odpady z grup: 01,07, 08, 10-12,17 i 19.
Poziom usuwania pokryd dachowych zawierających azbest w województwie podkarpackim
jest niski i wynosi on średnio 3%. Głównymi przyczynami tego są wysokie koszty demontażu pokrycia
i unieszkodliwiania odpadów oraz zakup i montaż nowego pokrycia dachowego.65 W 2009 roku na
terenie województwa było 118193,32 Mg odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokryd
dachowych i 987,248 Mg odpadów pochodzących z przedsiębiorstw eksploatujących instalacje
i urządzenia, w których są lub były wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla
środowiska,
Zagadnienia gospodarki odpadami omówione zostały szczegółowo w sprawozdaniu
z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego w latach 2009-2010.
65

W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pt. „Program Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Program jest kontynuacją i aktualizacją celów oraz działao ustalonych w „Programie usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, przyjętym przez Radę Ministrów 14 maja 2002 r.
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6.12. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co
najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi
okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, dokonuje oceny poziomów
pól elektromagnetycznych
w środowisku i obserwacji zmian (Paostwowego Monitoringu
66
Środowiska).
Na terenie województwa podkarpackiego program badao poziomów pól
elektromagnetycznych realizowany jest w cyklu trzyletnim.67 W okresie 2007-2009 wytypowano 135
punków badawczych. W 2009 r. przeprowadzono badana w 70 punktach pomiarowych., a w 2010 r.
w 45. Badania prowadzone były w miejscach dostępnych dla ludności na trzech rodzajach obszarów
województwa, tj. w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkaoców
przekraczającej 50 tys. oraz w pozostałych miastach i na terenach wiejskich. Dla trzyletniego cyklu
pomiarów, na każdym z rodzajów obszarów wyznaczonych powinno byd po 15 punktów
pomiarowych, w których badania wykonywane będą raz w roku. Zakres prowadzenia badao
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmuje, zgodnie z rozporządzeniem, pomiary
natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej
od 3 MHz do 3000 MHz.
Wyniki pomiarów przeprowadzonych w latach 2009-2010 w otoczeniu obiektów
elektroenergetycznych, nie wykazały przekroczeo wartości dopuszczalnej składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego wynoszącej 10 kV/m dla miejsc dostępnych dla ludności. Na wielu obszarach
w województwie, głównie na obszarach wiejskich, poziomy pól elektromagnetycznych były niższe od
dolnej granicy zakresu pomiarowego sondy (w 2009 r. - wartośd 0,1 V/m, w 2010 r. – 0,4 kV). 68

6.13. POWAŻNE AWARIE
Postępujący rozwój gospodarczy powoduje koniecznośd lokalizowania nowych obiektów,
które mogą negatywnie oddziaływad na środowisko. Z kolei rozwój technologii przemysłowych
sprawia, że wzrasta zagrożenie chemiczne, pożarowe, techniczne i ekologiczne. Corocznie zwiększa
się zarówno ilośd niebezpiecznych substancji chemicznych przechowywanych i wytwarzanych
w zakładach, jak również transportowanych po drogach i trasach kolejowych. Ochrona środowiska
przed poważną awarią, oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym powodowad awarię oraz
ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska.69

66

Art. 121 i art. 123 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

67

Prowadzone w latach 2009 - 2010 r. badania poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) opierały się na rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badao poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645).
68
Szczegółowe informacje na temat wyników badao przeprowadzonych w ramach poszczególnych cyklów badawczych znajdują się na
stronie internetowej WIOŚ - http://www.wios.rzeszow.pl
69
Art. 243 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
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Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Seveso II 70 kontrolowane jest niebezpieczeostwo
poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi oraz nakazuje się lokalizację osiedli
mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, dróg krajowych i linii
kolejowych o znaczeniu paostwowym w bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających ryzyko
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dotychczas obowiązek zachowania bezpiecznej
odległości spoczywał jedynie na prowadzącym zakład. Do ochrony środowiska przed poważnymi
awariami zobowiązani są zarówno prowadzący zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii,
dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych, jak również organy administracji.71
Efektywnośd działao prewencyjnych wymaga współpracy wielu jednostek t.j
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej
Paostwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz komend powiatowych i miejskich, Wydziału
Bezpieczeostwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w
Rzeszowie, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie, Bieszczadzkiego Oddziału Straży
Granicznej w Przemyślu, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, Urzędu Dozoru
Technicznego, Izby Celnej w Przemyślu, Inspekcji Transportu Drogowego i Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Rzeszowie. Ponadto do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego włączonych zostało 285
jednostek OSP z terenu województwa podkarpackiego (wg stanu na dzieo 31 grudnia 2010 r.).
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi rejestr zakładów
o dużym ryzyku (ZDR), zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) oraz zakładów mogących spowodowad
poważne awarie. Komendant Wojewódzkiej Paostwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie podaje do
publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych
o aktualizowanym corocznie rejestrze substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach
zlokalizowanych na obszarze jego właściwości miejscowej, informację o grupie zakładów
o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, których zlokalizowanie w niedużej odległości od siebie
może zwiększyd prawdopodobieostwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębid jej skutki,
a także informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeostwie lub ich zmianach i informacje
o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach. Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Komenda Wojewódzka Paostwowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie kontrolują jednostki, których działalnośd może stanowid zagrożenie dla środowiska.
W wyniku kontroli aktualizowany jest rejestr potencjalnych sprawców awarii przemysłowych.
Potencjalne źródło zagrożeo stanowią zakłady przemysłowe oraz obiekty przerabiające
i magazynujące TSP (Toksyczne Środki Przemysłowe). Według stanu na dzieo 31 grudnia 2010 r.
rejestr zakładów, potencjalnych sprawców poważnych awarii, obejmował 76 zakładów, w tym:
70

Zagadnienia przeciwdziałania poważnym awariom reguluje dyrektywa Rady Unii Europejskiej 96/82/WE (SEVESO II) z 9 grudnia 1996 r.
w sprawie kontroli niebezpieczeostwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi wraz z poprawką/uzupełnieniem
w postaci Dyrektywy 2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 r. W dyrektywach tych przyjęto nową koncepcję oraz sformułowano nowe
wymagania w zakresie systemów zarządzania bezpieczeostwem, planowania w sytuacjach nadzwyczajnych i planowania
przestrzennego. Dyrektywy te zostały przetransponowane do polskich przepisów ochrony środowiska. Postanowienia znowelizowanej
dyrektywy, zwanej SEVESO II, zostały ujęte w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w Tytule IV „Poważn e
awarie” oraz w art. 73 ust. 5 Prawa ochrony środowiska.
71
Kompetencje i sposób przeciwdziałania poważnym awariom a także instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej awarii
przemysłowej określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Nakłada ona na Paostwową Straż Pożar ną
obowiązki w zakresie zapobiegania poważnym awariom i współdziałania, w tym zakresie z innymi jednostkami. W celu zapobiegania ,
zwalczania i ograniczania skutków awarii przemysłowej opracowuje się wewnętrzny i zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.
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• 12 zakładów zakwalifikowanych do grupy o dużym ryzyku (ZDR);
• 13 zakładów zakwalifikowanych do grupy o zwiększonym ryzyku (ZZR);
• 51 pozostałych zakładów mogących spowodowad poważne awarie.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Do zakładów dużego ryzyka należą:
LOTOS Jasło S. A. w Jaśle – ze względu na ilośd substancji płynnych;
Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. w Jedliczu – ze względu na ilośd substancji palnych;
„Gas Trading Podkarpacie" Spółka z o.o. w Dębicy - ze względu na ilośd substancji palnych;
Orlen Petro-Tank Spółka z o.o., w Widełce - ze względu na ilośd substancji palnych;
PGNiG - PMGZ Brzeźnica w Brzeźnicy - ze względu na ilośd substancji palnych;
PGNiG - PMGZ Strachocina w Strachocinie - ze względu na ilośd substancji palnych;
PGNiG - PMGZ Husów w Markowej - ze względu na ilośd substancji palnych;
Zakład Produkcji Specjalnej "Gamrat" Sp. z o.o. w Jaśle – ze względu na ilośd substancji
wybuchowych;
Zakład Tworzyw Sztucznych LERG S.A w Pustkowie – ze względu na ilośd substancji toksycznych,
Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A w Nowej Sarzynie;
Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o. w Jaśle – ze względu na ilośd substancji niebezpiecznych dla
środowiska;
Kronospan HPL Pustków Sp. Z o.o. w Pustkowie - ze względu na ilośd substancji toksycznych.
Zakładami zwiększonego ryzyka są:
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Spółka z o.o. w Nowej Sarzynie - ze względu na ilośd substancji
palnych;
CTL POŁUDNIE Sp. z o.o. w Krakowie, Punkt Przeładunku Surowców Chemicznych w Chałupkach
Medyckich - ze względu na ilośd substancji palnych;
PKN ORLEN Baza Magazynowa nr 82 w Żurawicy - ze względu na ilośd substancji palnych;
Tikkurila Polska S. A. w Dębicy - ze względu na ilośd substancji palnych;
Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie - Oddział w Brzeźnicy - ze względu na ilośd
substancji palnych;
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Rzeszów" – S. A. w Rzeszowie – ze względu na ilośd
substancji toksycznych;
HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Leżajsk Spółka z o.o. w Leżajsku - ze
względu na ilośd substancji toksycznych
Kronospan Sp. z o.o. w Mielcu - ze względu na ilośd substancji toksycznych;
Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu "CIS" Spółka z o.o. - Oddział w Pogwizdowie - ze
względu na ilośd substancji toksycznych;
Zakład Chemiczny "Silikony Polskie" Spółka z o.o. w Nowej Sarzynie - ze względu na ilośd
substancji niebezpiecznych dla ludzi i środowiska;
Fabryka Wódek "POLMOS ŁAOCUT" S.A. w Łaocucie - ze względu na ilośd substancji palnych;
Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu - ze względu na ilośd substancji
toksycznych;
PPL „KORAL” Rzeszów, ul. Trembeckiego 9 - ze względu na ilośd substancji toksycznych.

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

str. 58

wróć

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010

Zgodnie z informacją Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie72
wszystkie zakłady zagrażające wystąpieniem poważnych awarii posiadają opracowane i zatwierdzone
programy zapobiegania awariom przemysłowym a zakłady dużego ryzyka posiadają dodatkowo
raporty o bezpieczeostwie oraz wewnętrzne i zewnętrzne plany operacyjno - ratownicze. Dla
Podziemnych Magazynów Gazu Ziemnego w Strachocinie, Husowie i Brzeźnicy, a także Zakładów
Chemicznych „Siarkopol” Sp. z o.o Tarnobrzeg odstąpiono od sporządzania w/w planów, gdyż skutki
ewentualnej awarii nie będą oddziaływad poza tereny położone poza obszarem zakładu. W 2009 r.
w ramach działao zapobiegających wystąpieniu poważnych awarii przemysłowych Podkarpacki
Komendant Wojewódzki PSP m.in. zatwierdził 4 raporty o bezpieczeostwie opracowane przez „Gas
Trading Podkarpacie" Spółka z o.o. w Dębicy, Orlen Petro-Tank Spółka z o.o., w Widełce, Evonik
Carbon Black Polska Sp. z o.o. w Jaśle, LOTOS Jasło S.A. w Jaśle, przyjął 2 zmiany programów
zapobiegania poważnym awariom przemysłowym LOTOS Jasło S.A. w Jaśle i Zakład Tworzyw
Sztucznych LERG S.A w Pustkowie, przyjął zmianę wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego
opracowanego przez ZTS LERG S.A w Pustkowie. W 2010 r. Podkarpackiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie przyjął 3 raporty o bezpieczeostwie opracowane dla Podziemnego
Magazynu Gazu Ziemnego w Brzeźnicy, Kronospan HPL Pustków Sp. Z o.o., LOTOS Jasło S.A. w Jaśle
przyjął zmiany 4 programów zapobiegania awariom przemysłowym LOTOS Jasło S.A. w Jaśle,
Podziemnego Magazynu Gazu Ziemnego w Brzeźnicy, Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" S.A
w Nowej Sarzynie, „Gas Trading Podkarpacie" Spółka z o.o. w Dębicy, przyjął zmiany 3 wewnętrznych
planów operacyjno-ratowniczych opracowanych dla LOTOS Jasło S.A. w Jaśle, Podziemnego
Magazynu Gazu Ziemnego w Brzeźnicy, Gas Trading Podkarpacie" Spółka z o.o. w Dębicy.
W latach 2009-2010 komendanci miejscy i powiatowi PSP skontrolowali wszystkie zakłady
zwiększonego ryzyka i dużego ryzyka zagrożenia awarią przemysłową. Kontrole objęły 166 obiektów
i instalacji technologicznych. Na podstawie wyników kontroli wydano 18 decyzji administracyjnych
nakazujących prowadzącym zakłady usunięcie stwierdzonych uchybieo i nieprawidłowości.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie73 przeprowadził w latach 2009-2010
ogółem 135 kontroli terenowych, w tym: w ZDR – 27, w ZZR – 22, w innych zakładach z rejestru
PSPA – 40, w zakładach spoza rejestru PSPA – 5, w transporcie – 8, oraz 33 kontrole z tytułu nadzoru
ustawy o substancjach chemicznych.
W analizowanym okresie nie odnotowano poważnych awarii przemysłowych. Odnotowano
jednak 7 zdarzeo o znamionach poważnych awarii, z czego trzy miały miejsce w 2009 r., a cztery
w 2010 r. Zdarzenia miały miejsce w zakładach przemysłowych 5 i w transporcie kolejowym
i drogowym w: Głuchowie, Tarnobrzegu, Chmielowie, Jedliczu, Łaocucie, Hurko, Borowicy.
Tylko w ostatnim przypadku konieczne było przeprowadzenie akcji ratowniczej. Jednostki chemicznoekologiczne uczestniczyły w likwidacji 24 zdarzeo z zakresu ratownictwa chemicznego oraz
38 zdarzeo ratownictwa ekologicznego. Zestawienie zdarzeo o znamionach poważnych awarii
zawarto w Załączniku Nr 1, a miejsce akcji przedstawiono na Rys.10.
72

Na postawie informacji przekazanych Pismem Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie z dnia 26.05.2011 r. znak: WR.0761/3/11
skierowanym do PBPP w Rzeszowie, znajdującym się w dokumentacji formalno-prawnej Raportu
73
Na podstawie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawartej w piśmie z dnia 31-05-2011 r. do PBPP
w Rzeszowie – dokumentacja formalno-prawna opracowania
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Rys.10. Lokalizacja zakładów i dużym i zwiększonym ryzyku w 2010 r. oraz zdarzeo o znamionach poważnych awarii w
latach 2009-2010

Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadao Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Paostwowej Straży Pożarnej za
2010 rok, PKWPSP w Rzeszowie oraz wg danych GIOŚ tj. rejestrów zdarzeo o znamionach poważnych awarii z 2009r. i
2010 r. – opracowanie własne

Na terenie województwa najczęstsze zdarzenia dotyczą transportu z udziałem substancji
niebezpiecznych powodujących zagrożenia dla ludzi i środowiska, w mniejszym stopniu awarie
w obiektach i instalacjach, a najbardziej zagrożonym komponentem są wody powierzchniowe
płynące i wody podziemne. Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska stanowią wwożone na
terytorium Polski materiały jądrowe, źródła promieniowania i urządzenia zawierające takie źródła,
odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe. Aktualnie na terenie województwa
podkarpackiego na granicy z Ukrainą znajdują się 3 przejścia graniczne, którymi mogą byd wwożone
w/w materiały, urządzenia i substancje niebezpieczne. Są to przejścia graniczne drogowe
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w Korczowej i Medyce oraz przejście graniczne kolejowe w Przemyślu.74 W celu ochrony przed
nielegalnym wwozem (tranzytem) źródeł i substancji promieniotwórczych, materiałów jądrowych
i chemicznych oraz biologicznych stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego
na wszystkich przejściach granicznych wprowadzono kontrolę chemiczno-radiometryczną
(ekologiczną) osób i towarów.

Podsumowanie:
Dyrektywa Rady nr 96/82/WE z 9 grudnia 1996 wraz z poprawką/uzupełnieniem w postaci
Dyrektywy 2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie kontrolowania zagrożeo
z udziałem niebezpiecznych substancji ma na celu zapobieganie poważnym awariom
i ograniczanie ich skutków dla ludzi i środowiska naturalnego, zapewniając wysoki stopieo
ochrony w całej Wspólnocie Europejskiej w sposób spójny i efektywny. Do ochrony
środowiska przed poważnymi awariami zobowiązani są zarówno prowadzący zakłady
stwarzające zagrożenie wystąpienia awarii, dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych,
jak również organy administracji. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie i Komenda Wojewódzka Paostwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie kontrolują
jednostki, których działalnośd może stanowid zagrożenie dla środowiska. W wyniku kontroli
aktualizowany jest rejestr potencjalnych sprawców awarii przemysłowych. Obecnie do
rejestru zakładów o dużym ryzyku wpisanych zostało 12 zakładów, a do rejestru zakładów
o zwiększonym ryzyku 13 zakładów. Na obszarze województwa podkarpackiego wszystkie
zakłady zagrażające wystąpieniem poważnych awarii posiadają opracowane i zatwierdzone
programy zapobiegania awariom przemysłowym a zakłady dużego ryzyka posiadają
dodatkowo raporty o bezpieczeostwie oraz wewnętrzne i zewnętrzne plany operacyjno ratownicze.

6.14. BOMBY EKOLOGICZNE
Z inicjatywy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i Prezesa Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pojętej w 2008 r.) wytypowano na terenie Polski obiekty
stwarzające najpoważniejsze zagrożenie dla środowiska, wymagające wspomagania finansowego
działao likwidujących te zagrożenia tzw. „bomby ekologiczne". Wskazano 22 zakłady, na których
terenie występują problemy ekologiczne o dużej skali potencjalnego oddziaływania na środowisko,
a których rozwiązanie przekracza możliwości finansowe tych zakładów. Spośród nich 2 znalazły się na
terenie województwa podkarpackiego. Do „bomb ekologicznych” zaliczono:

74

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu przejś d granicznych, przez
które mogą byd wwożone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywożone z tego terytorium materiały jądrowe, źródła
promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze i wypalone paliwo jądrowe (Dz.U. 2011 nr 89 poz.
513)

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

str. 61

wróć

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010

• stawy osadowe odpadów poprodukcyjnych Huty Stalowa Wola S.A., stanowiące
zagrożenie dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425: Dębica - Stalowa Wola
- Rzeszów, z powodu ich lokalizacji na przepuszczalnych piaskach, umożliwiających
migrację zanieczyszczeo, zwłaszcza metali ciężkich i innych czynników agresywnych
oraz zagrożenie dla 2 ujęd wody zlokalizowanych w odległości do 3 km od stawów.
• zasoby wodne wydzielone z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425: DębicaStalowa Wola –Rzeszów, dla Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
stanowiące źródło zaopatrzenia w wodę do picia ludności miasta i gminy Nowa Dęba,
w których stwierdzono zanieczyszczenie trichloroetenem i tetrachloroetenem.

6.15. STOPIEO ZAGROŻENIA WOJEWÓDZTWA
Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie w 2009 r. opracowała analizę zagrożeo gmin,
powiatów i województwa podkarpackiego.75 Oceny zagrożeo dokonano według pięciostopniowej
skali zagrożeo tj.:
• bardzo małe zagrożenie w przypadku zagrożenia stopnia Z I,
• małe zagrożenie w przypadku zagrożenia stopnia Z II,
• średnie zagrożenie w przypadku zagrożenia stopnia Z III,
• duże zagrożenie w przypadku zagrożenia stopnia Z VI,
• bardzo duże zagrożenie w przypadku zagrożenia stopnia Z V.76
Województwo podkarpackie zakwalifikowano do obszaru o średnim i małym poziomie
zagrożeo. Średni stopieo zagrożenia województwa (Z III) występuje ze względu na zagrożenia:
powodziowe i wodne, chemiczne, pożarowe lasów. Mały stopieo zagrożeo (Z II) powodują
zagrożenia: w ruchu drogowym i kolejowym, wysokościowe, katastrofą budowlaną, pożarowe
w obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, w budynkach mieszkalnych oraz
zakładach przemysłowych.
W 10 powiatach występuje zagrożenie na małym (Z II), a w 11 powiatach na średnim
poziomie (Z III). Miasta na prawach powiatu: Rzeszów, Tarnobrzeg, Przemyśl i Krosno zostały
zakwalifikowane do IV, tzn. dużego stopnia zagrożenia. Obrazowe przedstawienie stopni zagrożenia
powiatów województwa podkarpackiego przedstawia Rys.11.
W ostatnich latach utrzymuje się tendencja wzrostowa w zakresie ogólnej ilości zdarzeo
wymagających podjęcia działao ratowniczych. Dominują interwencje związane z usuwaniem
miejscowych zagrożeo stanowiły (86% ilości akcji ratowniczych).

75
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Sprawozdanie z realizacji zadao Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Paostwowej Straży Pożarnej za 2009 rok, Rzeszów,
styczeo 2010
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2011 R. NR 46 POZ. 239 z dnia 3 marca 2011 r.)
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Drugi, tzn. mały wypadkowy stopieo zagrożenia został ustalony dla 10 powiatów, tj.
przemyskiego, jasielskiego, przeworskiego, brzozowskiego, kolbuszowskiego, leskiego,
strzyżowskiego, niżaoskiego, lubaczowskiego, bieszczadzkiego.
Do trzeciego, średniego stopnia zagrożenia zaliczono pozostałe 11 powiatów, tj. rzeszowski,
krośnieoski, tarnobrzeski, dębicki, leżajski, jarosławski, mielecki, ropczycko-sędziszowski, sanocki,
stalowowolski, łaocucki.
Rys.11 . Stopnie zagrożenia powiatów województwa podkarpackiego

Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadao Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Paostwowej Straży Pożarnej za 2009
rok, KWPSP w Rzeszowie
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6.16. TERENY ZDEGRADOWANE I ZDEWASTOWANE
Grunty zdewastowane i zdegradowane, wymagające rekultywacji na terenie województwa
zajmują 1715 ha (stan na koniec 2009 roku )77 co stanowi niespełna 2,7% ogółu tego rodzaju gruntów
w Polsce. Największy udział w tej powierzchni mają grunty zdewastowane, stanowiąc 96%
powierzchni ogólnej wymagającej rekultywacji. Zdecydowanie przeważają grunty zdewastowane w
wyniku górnictwa i kopalnictwa surowców innych niż energetyczne (94%). Są to głównie tereny
poeksploatacyjne górnictwa siarkowego w rejonie tarnobrzeskim. Na terenie powiatu
tarnobrzeskiego grodzkiego i ziemskiego znajduje się ponad 55% wszystkich gruntów
zdewastowanych w województwie. Powierzchnia terenów zdewastowanych w wyniku kopalnictwa
siarki zmniejszyła się na przestrzeni lat 1994 - 2009 o blisko 70 - 80%, na skutek zrekultywowania,
zagospodarowania i przekazania gruntów do użytkowania.
Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji na terenie województwa ulega
corocznemu, sukcesywnemu zmniejszaniu. W ciągu roku 2009 zostało zrekultywowane blisko 61 ha
gruntów, z czego zagospodarowano na cele rolnicze 55,5 ha i na cele leśne 5,5 ha. W stosunku do
roku bazowego 2006 ogólna powierzchnia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych uległa
znacznemu ograniczeniu o blisko 32%. Województwo podkarpackie pod względem powierzchni
gruntów wymagających rekultywacji zajmuje 14 miejsce w kraju (wg stanu na koniec 2009r.)
Otworowe kopalnie siarki (Kopalnia Siarki Jeziórko w powiecie tarnobrzeskim i Kopalnia Siarki
Basznia w powiecie lubaczowskim) oraz odkrywkowa Kopalnia Siarki Machów na terenie
tarnobrzeskiego powiatu grodzkiego i ziemskiego zostały postawione w stan likwidacji w latach 19942002. Jednak ze względu na skalę przekształceo i dewastację środowiska, złożonośd procesów
likwidacyjnych i rekultywacyjnych oraz wymagane ogromne nakłady finansowe ich rekultywacja
postępuje sukcesywnie, lecz nadal nie została zakooczona. Przedsięwzięcia powyższe są finansowane
z budżetu Paostwa i NFOŚiGW, a ich tempo na przestrzeni lat było uzależnione od napływu
niezbędnych środków.
Aktualnie w największym stopniu zaawansowana jest likwidacja kopalni odkrywkowej
w Tarnobrzegu – Machowie. Wiosną roku 2009 ostatecznie zakooczono napełnianie Zbiornika
Machowskiego wodą z Wisły. Dla terenów pokopalnianych został uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (w opracowaniu zmiana m.p.z.p.) określający zagospodarowanie
Zbiornika i terenów przyległych dla celów rekreacyjnych. W związku z zakooczeniem ważnego etapu
rekultywacji, w chwili obecnej istotne jest rozwiązanie kwestii administratora (czy właściciela) Zalewu
i terenów przyległych. W roku 2010 Zbiornik po części został udostępniony do celów rekreacyjnych.
Na około 6 – hektarowej działce, będącej własnością samorządu miasta została urządzona plaża wraz
z podstawową infrastrukturą.
Tereny Kopalni „Jeziórko” są zrekultywowane w ok. 80% i przekazywane sukcesywnie na
rzecz samorządu lokalnego gminy Grębów. Rada Gminy uchwaliła zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego ”Jeziórko IV”, polegające na wprowadzeniu na terenach
77 źródło: Ochrona Środowiska 2009 Główny Urząd Statystyczny
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przeznaczonych w planie do rekultywacji (ponad 560ha), nowego zagospodarowania: leśnego,
wodnego, rekreacyjnego i usługowo – produkcyjnego.
Likwidacja Kopalni Basznia nadal jest zrealizowana tylko w niewielkim stopniu, zostały
wykonane prace eliminujące największe zagrożenia dla środowiska. Likwidacja skutków
oddziaływania przemysłu wydobywczego siarki na obszarze województwa jest realizowana przez
Kopalnię Siarki „Machów” S.A. Zakooczenie prac planowane jest na koniec roku 2013.
W związku z wejściem w życie w roku 2007 ustawy z dnia 17 kwietnia 2007 roku o szkodach
w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 roku Nr 75 poz. 493), która wprowadziła zmiany w innych
ustawach, obowiązek prowadzenia rejestrów bezpośrednich zagrożeo szkodą i szkód w środowisku,
do których zaliczają się również tereny przekroczeo standardów ziemi i gleby został przeniesiony
ze starostów na Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Wg informacji WIOŚ Rzeszów za rok 2009 na terenie województwa podkarpackiego nie
odnotowano licznych przypadków występowania terenów wymagających podjęcia działao
rekultywacyjnych (naprawczych), ze względu na powstałe szkody w powierzchni ziemi
(zanieczyszczenie gleby lub ziemi wiążące się przekroczeniem standardów ziemi i gleby). Do terenów
tego rodzaju zaliczono przede wszystkim: stacje paliw płynnych, tereny instalacji do przeładunku
towarów, w tym paliw płynnych, tereny zakładów przemysłowych, tereny dzikich wysypisk
i składowisk odpadów niebezpiecznych w obrębie likwidowanych zakładów przemysłowych.
Głównymi przyczynami zanieczyszczenia są substancje ropopochodne oraz inne substancje
niebezpieczne.
W ciągu roku 2009 zrekultywowano 3 szkody (tereny stacji paliw płynnych na obszarze
powiatu krośnieoskiego i dębickiego). W trakcie długoterminowej rekultywacji pozostaje 5 szkód na
terenie powiatu przemyskiego (instalacja do przeładunku paliw PKP Cargo S.A. i baza magazynowa
PKN ORLEN S.A. w Żurawicy), Delphi Poland S.A. w Krośnie i WSK „PZL – Rzeszów” S. A. w Rzeszowie.
Tereny wymagające rekultywacji w związku z zaistniałymi szkodami w powierzchni ziemi to cztery
tereny: składowisko odpadów poubojowych w miejscowości Pustynia w powiecie dębickim, teren
dzikiego wysypiska w Niegłowicach na obszarze powiatu jasielskiego, tereny stacji paliw w Sokołowie
Małopolskim i Nisku.
Zgodnie z zapisami ustawy o szkodach w środowisku i ich naprawie organem ochrony
środowiska właściwym w sprawach odpowiedzialności za zapobieganie szkodom i naprawę szkód
w środowisku jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Podsumowanie:
Powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji na terenie województwa ulega
corocznemu, sukcesywnemu zmniejszaniu.
Istotnym problemem wymagającym rozwiązania jest zakooczenie likwidacji kopalni
i rekultywacji terenów po kopalnictwie siarki oraz ich zagospodarowanie.
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

str. 65

wróć

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010

7. ZANIECZYSZCZENIA TRANSGRANICZNE
Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeo transgranicznych istotny wpływ ma położenie
województwa podkarpackiego, a głównymi czynnikami determinującymi rozprzestrzenianie się
zanieczyszczeo są rzeźba terenu, oraz lokalizacja i sposób oddziaływania emitora na otoczenie.
Naturalną barierą ograniczającą napływ zanieczyszczeo ze strony Słowacji jest pasmo Karpat (Beskid
Niski, Bieszczady). Karpaty wyznaczają kierunek przemieszczania się zanieczyszczeo na kierunku
wschód – zachód, czyli od strony Ukrainy. Ze względu na większe prawdopodobieostwo
występowania zagrożeo z tego kierunku dla województwa podkarpackiego, szczególnie istotna jest
współpraca polsko-ukraioska w zakresie monitoringu środowiska, a także likwidacja potencjalnych
zagrożeo w strefie nadgranicznej tj. (likwidacja lub rekultywacja kopalni siarki w Jaworowie,
Niemirowie i Baszni, likwidacja magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin), wymiana
informacji o środowisku i poważnych awariach, oraz kontrole przewozu materiałów niebezpiecznych
i trans granicznego przemieszczania odpadów. Obszar przygraniczny Polski i Ukrainy na odcinku
województwa podkarpackiego zaliczany jest do regionów o średnim natężeniu czynników mogących
spowodowad zagrożenie dla środowiska.
Współpraca transgraniczna ze Słowacją skupia się głównie na ochronie zasobów
przyrodniczo-krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego.

7.1. TRANSGRANICZNE ZANIECZYSZCZENIA WÓD
Zagrożenia powodziowe i zanieczyszczenia wód pojawiają się we wschodnim obszarze
województwa przy granicy z Ukrainą. Najbardziej narażone na awaryjne zanieczyszczenia są rzeki
graniczne: Szkło, Wisznia, Wiar i Lubaczówka wpływające na obszar Polski oraz Strwiąż płynący
w kierunku Ukrainy. W obszarze przygranicznym ze Słowacją problem zanieczyszczeo wód nie
występuje, ze względu na ukształtowanie terenu i hydrografię (granica województwa podkarpackiego
ze Słowacją jest równocześnie granicą wododziałową).
Rzeki graniczne monitorowane są w ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska oraz na
mocy umowy między Rządem RP i Rządem Ukrainy z dnia 10 października 1996 r. o współpracy
w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych oraz ustaleo Polsko – Ukraioskiej Komisji ds.
wód granicznych, a także na podstawie protokołu wykonawczego do Porozumienia o współpracy
międzyregionalnej zawartego w dniu 26 maja 2000 r. między Wojewodą Podkarpackim, a Lwowską
Obwodową Administracją Paostwową.
Badania JCWP rzeki Strwiąż przeprowadzone w 2010 roku w ramach PMŚ do granicy
paostwa wykazały dobry stan chemiczny wód. Nie określono natomiast stanu ekologicznego tej części
wód. Brak jest danych za rok 2009.
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Badania rzek granicznych, w ramach współpracy polsko – ukraioskiej78 prowadzone są
od 2000 r. w zakresie 10 wskaźników fizykochemicznych (BZT5, tlen rozpuszczony, chlorki, siarczany,
zawiesina ogólna, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny i fosforany).
W monitoringu wód granicznych brane są pod uwagę 2 punkty pomiarowo-kontrolne zlokalizowane
na rzekach: Szkło (w miejscowości Budzyo pow. jarosławski) oraz Wisznia (w miejscowości Gaje pow.
przemyski). W 2009 roku odnotowano nieznacznie podwyższoną wartośd azotu azotynowego
w Wiszni, pozostałe parametry były normie. Rzeka Szkło wykazała się większym zanieczyszczeniem,
przekroczone zostały wskaźniki BZT5, azotu azotynowego i siarczanów, przy czym poziom siarczanów
okazał się niższy niż w 2008 r. W 2010 roku badania wód rzeki Wiszni nie wykazały przekroczeo
rekomendowanego poziomu dla poszczególnych wskaźników. Odnotowano również zadowalający
stopieo natlenienia wód. Znaczne zanieczyszczenie stwierdzono natomiast w drugim punkcie
pomiarowo – kontrolnym, na rzece Szkło. Odnotowano przekroczenie wartości progowych
ustalonych dla wskaźników: BZT5 – o 15%, siarczanów – o 97%, azotu azotynowego – o 59%.
Zawartośd tlenu w wodzie była na wymaganym poziomie. Tak duża ilości siarczanów jest
prawdopodobnie spowodowana przenikaniem siarczanów do rzeki wód ze Zbiornika Jaworowskiego
na Ukrainie. 79 Przypuszcza się, że siarczany przedostają się do zbiornika ze zdegradowanych wód
podziemnych (w wyniku wieloletniej działalności kopalni ”Jaworów”) lub są wymywane z podłoża
zbiornika.
Wieloletnia eksploatacja złóż siarki rodzimej w kopalni „Jaworów” doprowadziła do
poważnego zachwiania stosunków wodnych. Powstał lej depresyjny o powierzchni około 100 km2,
co doprowadziło do obniżenia się poziomu wód gruntowych w ponad 20 miejscowościach.
Miejscowości te pozbawione zostały wody pitnej. Obecnie na znacznych obszarach występuje
zjawisko zapadania się gruntu i tworzenia się tzw. kawern. Bardzo duże powierzchnie terenu znalazły
się w strefie agresywnego wpływu niezorganizowanej emisji, pochodzącej z produkcji i gromadzenia
siarki.
Złoża siarki w Baszni Górnej na terenie województwa podkarpackiego stanowią
przedłużenie złóż „Niemirów” na Ukrainie. Do 1993 roku były one eksploatowane metodą
podziemnego wytopu. Nieczynna kopalnia „Basznia” zlokalizowana w pobliżu uzdrowiska Horyniec
Zdrój i stanowi potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych.80 Podobnie jak zlokalizowane po
stronie ukraioskiej, górnicze pole siarkowe „Niemirów”, nieczynne od lat 80-tych górnicze
i w niedostatecznym stopniu zrekultywowane.
78
79
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Po stronie polskiej monitoring środowiska prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Zbiornik Jaworowski powstał w wyniku rekultywacji wyrobiska pokopalnianego siarki i nie posiada izolacji od podłoża. Prawdopodobne
jest, że siarczany przedostają się do zbiornika ze zdegradowanych wód podziemnych (w wyniku wieloletniej działalności kopalni) lub są
wymywane z podłoża zbiornika.
W 2007 r. prawa do obszaru byłej kopalni siarki „Basznia” wykupiła Kopalnia Siarki „Machów”, która planuje przeprowadzid likw idację
otworów eksploatacyjnych oraz rekultywację biologiczną obszaru byłej kopalni.
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7.2. TRANSGRANICZNE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2009r. dokonał oceny stanu
środowiska województwa podkarpackiego na obszarze przygranicznym z Ukrainą, w tym stanu
zanieczyszczenia powietrza. Wg informacji zawartych w opracowaniu podstawowym źródłem emisji
zanieczyszczeo do powietrza na obszarze przygranicznym są procesy energetycznego spalania paliw.
Znaczącym źródłem emisji, w tym rejonie jest sektor komunalno – bytowy oraz emisja pochodząca
z komunikacji. Emisja pyłów i gazów pochodząca z procesów technologicznych w przemyśle oraz
z dużych źródeł spalania paliw jest stosunkowo niewielka, stanowi 10,6% całkowitej emisji
przemysłowej w województwie podkarpackim.
W roku 2009 w obszarze przygranicznym jakośd powietrza atmosferycznego monitorowana
była przez WIOŚ w Rzeszowie i WSSE w Rzeszowie w zakresie zanieczyszczeo gazowych: dwutlenku
siarki, dwutlenku azotu, benzenu oraz zanieczyszczeo pyłowych: pyłu zawieszonego PM10, metali
(arsenu, kadmu, niklu, ołowiu) i benzo(a)pirenu w pyle PM10. Oceny dokonano w układzie stref
wówczas obowiązującym. W obszarze przygranicznym znajdowały się strefy: miasta Przemyśl,
jarosławsko – lubaczowska i przemysko – bieszczadzka. Przy sporządzaniu oceny jakości powietrza za
rok 2009 w obszarze przygranicznym wykorzystano wyniki pomiarów z 8 stacji monitoringu
powietrza: 2 w Przemyślu, po 1 w Ustrzykach Dolnych, Lesku i w Horyocu Zdroju oraz 3 w Jarosławiu.
Wyniki pomiarów wykonanych w 2009 roku w strefie przygranicznej z Ukrainą, podobnie jak
w latach ubiegłych nie wykazały przekroczenia standardów imisyjnych, określonych dla dwutlenku
siarki, tlenków azotu w kryterium ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. Nie odnotowano również
przekroczeo wartości kryterialnych ustalonych w celu ochrony zdrowia ludzi dla benzenu i metali
w pyle zawieszonym PM10. Natomiast dla kryterium ochrony zdrowia, podobnie jak w latach
ubiegłych, stwierdzono przekroczenia standardów imisyjnych pyłu PM10 i benzo(a)pirenu
w Przemyślu i Jarosławiu. Zaliczono więc strefę miasta Przemyśl i jarosławsko – lubaczowską do klasy
C z wymogiem opracowania naprawczych Programów Ochrony Powietrza w zakresie tych
zanieczyszczeo.
Wyniki badao przeprowadzone przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach rocznej oceny za rok 2010
w nowym układzie dwóch stref (strefa miasta Rzeszów i strefa podkarpacka obejmująca pozostałą
częśd województwa) potwierdzają utrzymywanie się analogicznego stanu zanieczyszczenia powietrza.
Miasta Przemyśl i Jarosław stanowią nadal obszary przekroczeo standardów imisyjnych pyłu PM10
i benzo(a)pirenu w obrębie strefy podkarpackiej. Ponadto w roku 2010 po raz pierwszy na obszarze
województwa, w tym na obszarze strefy przygranicznej dokonano oceny stanu zanieczyszczenia
powietrza w zakresie pyłu PM2,5. Na obszarze strefy przygranicznej stwierdzone zostały
przekroczenia standardów imisyjnych określonych dla pyłu PM2,5 w Przemyślu, w pozostałych
punktach pomiarowych badao nie przeprowadzano.
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W 2009 roku do WIOŚ w Rzeszowie została przekazana analiza zanieczyszczenia powietrza
pyłem drobnym (PM10 i PM2.5), wykonana na zlecenie GIOŚ przez Biuro Studiów Proekologicznych
„EKOMETRIA” Sp. z o.o. Analizę opracowano w celu oszacowania zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego pyłem drobnym w Polsce dla roku bazowego 2005 oraz w celu wykonania prognozy
jakości powietrza na lata 2010, 2015 i 2020. W analizie oszacowano wielkośd napływu zanieczyszczeo
pyłowych na obszar Polski spoza jej granic. Pozwoliło to na określenie skali udziału w stężeniach
zanieczyszczeo pyłowych, notowanych na obszarze Polski, transgranicznego przemieszczania się
pyłów.
Na obszarze województwa podkarpackiego w zakresie pyłu PM10 dla stężeo średniorocznych
udział zanieczyszczenia pochodzącego z napływu oceniono na 2,4-5,8 μg/m3, co stanowi ok.
6% – 14,5% normy średniorocznej określonej dla pyłu PM10 i 4,7 – 11,4 % stężenia średniorocznego
odnotowanego w Przemyślu w roku 2010. Dla pojedynczych stężeo średniodobowych PM10
oszacowano, iż napływ może stanowid od 4,7 - 12,6 μg/m3 , co stanowi ok. 3% – 8,5% najwyższego
odnotowanego w roku 2010 stężenia średniodobowego w Przemyślu. Wielkośd napływu określona
została dla roku 2005 stąd dla każdego kolejnego roku badawczego podane wartości stężeo mogą
ulegad wahaniom. Największy napływ zanieczyszczeo pyłowych stwierdzony został w północno wschodniej części województwa. W obszarze tym znajdują się stanowiska pyłu PM10 zlokalizowane
w Przemyślu i Jarosławiu.
Dla oceny zanieczyszczenia ozonem ustalona jest jedna strefa obejmująca województwo
podkarpackie w kryterium ochrony zdrowia, w kryterium ochrony roślin jedna strefa podkarpacka
z wyłączeniem miasta Rzeszów.
W zakresie zanieczyszczenia wtórnego ozonem pomiary w kryterium ochrony zdrowia
prowadzone są w jednym punkcie pomiarowym w Jaśle oraz ze względu na transgraniczny charakter
tego zanieczyszczenia w ocenie wykorzystywane są pomiary prowadzone w województwach
sąsiednich: małopolskim i lubelskim. W kryterium ochrony roślin wykorzystywane są wyłącznie
pomiary sąsiednich województw. W roku 2010 podobnie jak w latach ubiegłych, nie odnotowano
przekroczeo poziomów docelowych ozonu w obu kryteriach. Obszar całego województwa, w tym
stref przygranicznych został zaliczony do klasy A. Nie został natomiast osiągnięty w 2010 r. poziom
celu długoterminowego, wyznaczonego dla ozonu zarówno dla kryterium ochrony zdrowia ludzi jak
i ochrony roślin. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego upływa w 2020 r.
Ze względu na transgraniczny charakter zanieczyszczenia ozonem możliwy jest udział
zanieczyszczenia napływowego w stężeniach odnotowywanych na terenie województwa,
przewyższających poziom celu długoterminowego. Zmiennośd poziomu stężeo ozonu, który jest
zanieczyszczeniem wtórnym związana jest z różnicami w warunkach pogodowych występujących
w kraju, z kierunkiem napływu mas powietrza na Polskę i stopniem ich zanieczyszczenia ozonem
i substancjami stanowiącymi prekursory ozonu. Prekursory ozonu (tlenki azotu, lotne związki
organiczne) to substancje mające udział w tworzeniu ozonu w warstwie przyziemnej, które mają
zdolnośd przemieszczania się na duże odległości.
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Badania stężeo wybranych prekursorów ozonu (lotnych związków organicznych - LZO) były
wykonywane przez WIOŚ w Rzeszowie w latach 2008 – 2010 na stacjach pomiarowych w Jaśle,
Jedliczu i Mielcu. Wyniki badao nie wykazywały istotnych różnic na poszczególnych stanowiskach
pomiarowych. Nie odnotowano znaczącej zmienności stężeo LZO w analizowanym okresie czasowym.
Jakośd powietrza atmosferycznego w południowej strefie przygranicznej monitorowana jest
w ramach Paostwowego Monitoringu Środowiska na stacjach pomiarowych zlokalizowanych na
obszarze Magurskiego Parku Narodowego, w miejscowości Żydowskie (woj. podkarpackie)
i Nieznajowa (woj. małopolskie). Oceny dokonuje się w kryterium ochrony roślin w zakresie
dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. W latach 2009 – 2010, analogicznie jak w latach ubiegłych
w żadnym z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia wartości kryterialnych badanych
zanieczyszczeo. Stwierdza się natomiast tendencję wzrostu stężeo w sezonie zimowym.
Badany obszar pozbawiony jest punktowych i powierzchniowych źródeł zanieczyszczeo
powietrza. Stan atmosfery w znacznym stopniu kształtowany jest więc przez napływ zanieczyszczeo
byd może dalekiego zasięgu oraz napływ z terenów sąsiednich, z kierunków: południowego
i południowo-zachodniego.

7.3. OGRANICZENIE TRANSGRANICZNYCH SKUTKÓW
POWAŻNYCH AWARII
Współpraca Województwa Podkarpackiego a Obwodem Lwowskim oraz Krajem Preszowskim
ma kluczowe znaczenie w zapobieganiu poważnym awariom i zagrożeniom ekologicznym. Wynika to
z położenia geograficznego naszego województwa i powiązao ekologicznych Polski z Ukrainą
i Słowacją. Wspólne działania oraz wymiana informacji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi
stronami stanowią podstawowy element skuteczności działao, gdyż całkowite wykluczenie
występowania zagrożeo dla ludzi i środowiska nie jest możliwe (pomimo stosowania różnego rodzaju
systemów zabezpieczeo).
W zakresie zapobiegania poważnym awariom o charakterze tranasgranicznym obowiązują
procedury prawne wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Współpraca ze Słowacją odbywa
się w ramach Grupy Roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz
zwalczania ich skutków, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds.
Współpracy Transgranicznej oraz Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka 2007-2013, natomiast z Ukrainą w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2007-2013. Ponadto w 2010 r. pomiędzy Podkarpackim
Komendantem Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie a Naczelnikiem Głównego Urzędu Ministerstwa
Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i ochrony Ludności przed Następstwami Katastrofy
Czarnobylskiej w Obwodzie Zakarpackim.
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Obowiązek zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków nałożony został na
prowadzących działalnośd przemysłową z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych, oraz na
wojewódzkiego i powiatowych komendantów Paostwowej Straży Pożarnej (PSP).81 W roku 2009
współpraca międzynarodowa Komendy Wojewódzkiej Paostwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
i innych jednostek PSP prowadzona była ze służbami ratowniczymi z następujących paostw: Ukraina,
Słowacja, Austria, Czechy, Niemcy, Węgry i Belgia. Polegała ona na utrzymywaniu wzajemnych
kontaktów, wizytach dwustronnych, uczestnictwie w dwiczeniach i zawodach sportowych. W III i IV
kwartale 2010 r. współpraca dotyczyła również udziału zagranicznych sił ratowniczych w akcji
ratowniczej związanej z usuwaniem skutków powodzi na terenie województwa podkarpackiego.
W akcji uczestniczyły siły i środki z Ukrainy, Republiki Czeskiej oraz Niemiec.
Obecny układ tranzytowy nie ma odpowiedniej zdolności przewozowej (niemodernizowane
linie kolejowe, drogi o niskich parametrach, mało nowoczesne przejścia graniczne). Mogą więc
zaistnied kolizje połączone z uwolnieniem się niebezpiecznych ładunków, powodujące lokalne
skażenia środowiska oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi (drogi krajowe: nr 4, nr 9,nr 28, nr 84).
Na terenie powiatów „granicznych” zlokalizowanych jest 19 zakładów, które w związku ze
swoją specyfiką i wielkością podlegają dyrektywie 96/61/WE w sprawie zintegrowanego
zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeo oraz dyrektywie 2001/80/WE w sprawie ograniczenia
emisji niektórych zanieczyszczeo do powietrza z dużych źródeł spalania paliw. Poprzez częste
i systematyczne kontrole sprawowany jest przez WIOŚ w Rzeszowie stały nadzór nad
przestrzeganiem wymagao ochrony środowiska, w tym ujętych w ramy pozwoleo zintegrowanych, co
prowadzi do stopniowego ograniczania wystąpienia ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeo,
również na tereny Ukrainy. Awarie w tych zakładach mogą mied charakter lokalny lub ponadlokalny.
Potencjalne zagrożenie stanowid mogą awarie elektrowni atomowych pobliżu granic Polski.
W odległości do ok. 310 km od granic jest 9 czynnych elektrowni jądrowych (24 bloki - reaktorów
energetycznych) o łącznej elektrycznej mocy zainstalowanej brutto ok. 15,5s GWe.
Ponadto na Ukrainie planuje się budowę nowych elektrowni atomowych. W styczniu 2011
r. wpłynęło pismo do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, którym Rzeczpospolita Polska została
powiadomiona o planowanym do realizacji przez Ukrainę, przedsięwzięciu polegającym na budowie
i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie
Chmielnickim, w powiecie Słavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn.

81

Źródło: Sprawozdanie z realizacji zadao Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Paostwowej Straży Pożarnej za 2010 rok
Rzeszów, styczeo
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Rys.12 . Obiekty jądrowe w pobliżu granic Polski - stan na 31 grudnia 2010 r.

Źródło Paostwowa Agencja Atomistyki - http://www.paa.gov.pl/?frame=4.4
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8.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Przyczyną zainteresowania odnawialnymi źródłami energii jest stopniowe wyczerpywanie
się zasobów konwencjonalnych surowców energetycznych oraz negatywne dla środowiska skutki
spalania tych paliw (m.in. emisja zanieczyszczeo do atmosfery) . Do korzystania z energii odnawialnej
obligują nas również zobowiązania wynikające ze wstąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz realizacji
porozumieo z Kioto i dyrektyw Rady Unii Europejskiej.
Energia odnawialna, zwana również energią „ekologicznie czystą” lub „zieloną”, powstaje
przy wykorzystaniu naturalnych nośników jakimi są: energia kinetyczna wiatru, energia spiętrzeo lub
gorącej wody, energia powstała przy spalaniu biomasy i gazu oraz energia słoneczna i ma bardzo
różnorodne przeznaczenie. Odnawialne źródła energii mogą stanowid istotny udział w bilansie
energetycznym poszczególnych gmin, a nawet województwa. Mogą przyczynid się do zwiększenia
bezpieczeostwa energetycznego regionu, a zwłaszcza do poprawy zaopatrzenia w energię na
terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie największym odbiorcą
energii ze źródeł odnawialnych może byd rolnictwo, a także mieszkalnictwo i komunikacja.
Cechą charakterystyczną źródeł odnawialnych jest ich lokalny charakter. Odnawialne źródła
energii ograniczają stopieo zanieczyszczenia powietrza, mogą stworzyd nowe miejsca pracy
i promowad rozwój lokalny. Wykorzystanie własnych odnawialnych źródeł energii podnosi także
bezpieczeostwo energetyczne paostwa, ponieważ ogranicza zależnośd od dostaw z importu. Ponadto
likwiduje monopol dużych producentów, wprowadza konkurencję wymuszającą powiązanie cen
energii z kosztami jej wytwarzania. Służy także rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw, które
działając bardziej efektywnie, łatwiej przystosowują się do potrzeb odbiorców. Z punktu widzenia
gospodarki przestrzennej, szczególne znaczenie ma lokalizacja źródła zasilania w pobliżu
użytkownika, dzięki czemu unika się prowadzenia długich odcinków ciągów doprowadzających, na
przykład linii napowietrznych. Linie takie ograniczają możliwości gospodarowania i inwestowania
w strefach ochronnych, w których występuje podwyższony poziom natężenia pola
elektromagnetycznego, szkodliwy dla organizmów żywych. Dotyczy to szczególnie obszarów
wiejskich, na których rozprowadzenie energii elektrycznej odbywa się głównie systemem
napowietrznym.
Na terenie województw podkarpackiego (wg. stanu z 31.03.2011 r.) moc technologiczna
wytwarzana z energii wiatru stanowi 1,9 % mocy uzyskiwanej w Polsce (1351,9MW), z wody 22%
(w Polsce 946,3 MW), z biomasy 0,1% (w Polsce 393 MW), biogazu 4,4% (w Polsce 87,8 MW).
Poniższa tabela obrazuje rozmieszczenie poszczególnych instalacji do pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych wg rodzajów instalacji i powiatów (na podstawie interaktywnej mapy
odnawialnych źródeł energii udostępnionej przez Urząd Regulacji Energetyki).
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Tabela 7. Moc technologiczna wytwarzana pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii – stan marzec 2011 r.
L.p
Rodzaj instalacji
Powiat
Ilośd instalacji
Wytwarzana
łączna moc
1.
2.
3.
4.
5.
1.
Elektrownie wiatrowe
jarosławski
1
0,300 MW
jasielski
2
0,674 MW
krośnieoski
5
11,680 MW
mielecki
3
1,30 MW
przemyski
2
12,150 MW
stalowowolski
1
0,675 MW
razem
14
26,779 MW
2.
Elektrownie wodne
brzozowski
2
0,040 MW
przepływowe
dębicki
1
0,825 MW
jarosławski
2
0,190 MW
jasielski
1
0,045 MW
kolbuszowski
1
0,052 MW
krośnieoski
2
0,092 MW
leski
2
8,50 MW
razem
11
9,744 MW
3
Elektrownia
wodna leski
1
198,6 MW
szczytowo-pompowa
razem
1
198,6 MW
4.
Elektrownie
m. Krosno
1
0,374 MW
wykorzystujące energię z
krośnieoski
1
0,055 MW
biogazu składowiskowego ropczycko-sędziszowski
1
1,335 MW
razem
3
1,764 MW
5.
Elektrownie
m. Krosno
2
0,604 MW
wykorzystujące energię z
m. Rzeszów
1
1,010 MW
biogazu z oczyszczalni
m.Przemyśl
1
0,340 MW
ścieków
jarosławski
1
0,129 MW
razem
5
2,083 MW
6.
Elektrownia realizująca
stalowowolski
1
dla instalacji współspalania
technologie współspalania tarnobrzeski
1
nie można określid mocy
(kopaliny i biomasa)
Źródło: wg. informacji URE

8.1. MAŁE ELEKTROWNIE WODNE (MEW)
W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie MEW, które mogą wykorzystywad potencjał
niewielkich rzek, rolniczych zbiorników retencyjnych, systemów nawadniających, wodociągowych,
kanalizacyjnych i kanałów przerzutowych. Obecnie Polska wykorzystuje swoje zasoby
hydroenergetyczne jedynie w 12%, co stanowi 7,3% mocy zainstalowanej w krajowym systemie
energetycznym.
Na terenie województwa lokalizacja małych elektrowni wodnych jest dogodna z uwagi na
ukształtowanie terenu, duże prędkości przepływu wody w rzekach i potokach, szczególnie
w południowej jego części. Możliwe jest również wykorzystanie, po niezbędnych modernizacjach,
dotychczas niezniszczonych spiętrzeo wodnych służących do napędzania młynów i tartaków. Należy
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podkreślid jednak, że źle wykonane instalacje mogą stanowid zagrożenie dla środowiska wodnego,
w szczególności dla migracji ryb.
Pomimo dogodnych warunków dla budowy małych elektrowni wodnych oraz dużego
zainteresowania inwestorów, na terenie województwa podkarpackiego w okresie od 2009-2010 nie
oddano do użytku ani jednej nowej hydroelektrowni. Obecnie trwają prace przy budowie
3 hydroelektrowni w Rzeszowie, Terliczce i Przeworsku. Najbardziej zaawansowana jest budowa
elektrowni wodnej w Przeworsku, której uruchomienie ma nastąpid w bieżącym 2011 roku.

8.2. FARMY WIATROWE
Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi energetyki wiatrowej w województwie podkarpackim
jest specyficzne ukształtowanie terenu. Pomimo stosunkowo złożonego ukształtowania terenu, na
obszarze województwa podkarpackiego znajduje się wiele terenów otwartych ze wszystkich
kierunków, a szczególnie z kierunku południowego, południowo– zachodniego i zachodniego,
z których to, jak wskazują badania róży wiatrów, wiatr wieje z największą prędkością i o największej
liczbie godzin w roku. Na terenie województwa można wyróżnid obszary szczególnie
predysponowane pod względem wiatrowym, takie jak:
• południowe części powiatów leskiego i jasielskiego,
• południowe i północne części powiatów krośnieoskiego (ze szczególnym
uwzględnieniem gmin Rymanów i Dukla), bieszczadzkiego i sanockiego,
• obszary centralnej części województwa t.j. obszar powiatu brzozowskiego,
przemyskiego i strzyżowskiego,
• południowe części powiatów, rzeszowskiego, dębickiego i ropczyckosędziszowskiego.
Czynnikiem utrudniającym implementację energetyki wiatrowej jest wysoki wskaźnik
lesistości (ok. 36%), a także luźna i rozproszona zabudowa, utrudniająca budowę dużych skupisk
elektrowni wiatrowych w jednej lokalizacji, oraz znaczne obszary objęte prawną ochroną przyrody.
W ostatnich latach województwo podkarpackie ma coraz bardziej znaczący udział
w produkcji z wykorzystaniem energii wiatru, a zainteresowanie inwestorów produkcją energii
z tego źródła jest coraz większe pomimo wielu kontrowersji co do lokalizacji instalacji.
Według informacji uzyskanych od starostw powiatowych, a także Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w okresie 2009-2010 powstały nowe elektrownie wiatrowe
finansowane przez osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa prywatne w miejscowościach: Łęki Dukielskie
(gm. Dukla, farma wiatrowa składająca się z 5 turbin o łącznej mocy zainstalowanej 10MW),
Bukowsko-Nowotaniec (gm. Bukowsko, farma wiatrowa składająca się z 9 turbin o łącznej mocy
zainstalowanej 18MW). W 2010 roku rozpoczęto budowę farmy wiatrowej w Hruszowicach, gm.
Stubno, pow. Przemyski składającej się z 4 turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 6MW
(planowany termin włączenia do sieci to 06.2011 rok). Obecnie planowanych jest blisko
47 nowych elektrowni wiatrowych.
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8.3. ENERGIA SŁONECZNA
Energia słoneczna w Polsce wciąż nie jest w pełni wykorzystywana i odpowiednio
zagospodarowywana. Przyglądając się zachodnim sąsiadom, dojśd możemy do wniosku, że daleko
nam do takiego rozwoju rynku, przy którym kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne będą
zakupem osiągalnym dla każdego obywatela.
Województwo Podkarpackie na tle całego kraju, pod tym względem wypada nienajgorzej,
nie jest to bynajmniej spowodowane większą zamożnością mieszkaoców, a wynika raczej
z występujących dobrych warunków nasłonecznienia, które kształtują się w województwie
podkarpackim na średniorocznym poziomie 1050 kWh/m2. Również ilośd nasłonecznienia w regionie
klasyfikuje województwo w drugiej strefie krajowej pod względem ilości dni słonecznych. Nie bez
znaczenia są, także podejmowane miejscowe inicjatywy samorządów, jak i firm prywatnych,
propagujących zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w życiu codziennym. Potwierdzeniem tego
stanu jest rokrocznie zwiększająca się sprzedaż w lokalnych przedsiębiorstwach urządzeo
przetwarzających „zieloną energię”. W roku 2010 udział województwa podkarpackiego w sprzedaży
kolektorów słonecznych w Polsce wyniósł 11,6% (trzecie miejsce w kraju tuż po województwie
śląskim – 17,2% oraz małopolskim – 16,1%).

Kolektory słoneczne
Największy wzrost i udział ilościowy na terenie województwa podkarpackiego mają kolektory
słoneczne. Obserwuje się także wzrost w zapotrzebowaniu na usługi związane z montażem
i uruchamianiem systemów słonecznych. Dominują wśród nich małe domowe systemy, służące
uzyskiwaniu ciepłej wody na cele użytkowe. Powierzchnia czynna absorbera w takich instalacjach
zazwyczaj nie przekracza 10 m2. Sporadycznymi przypadkami są takie instalacje, które oprócz
przygotowywania ciepłej wody wspomagają również instalacje centralnego ogrzewania czy
podgrzewają wodę basenową. Tego typu instalacje spotykane są przy układach średniej wielkości,
zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej tj. szkołach, żłobkach, szpitalach czy
pływalniach. Dominujący udział w powierzchni zainstalowanych kolektorów mają kolektory cieczowe
płaskie, występujące w ponad 80% wszystkich instalacji, pozostałe to kolektory cieczowe rurowe
(próżniowe) oraz pojawiające się niekiedy kolektory wykonane metodą nieprzemysłową przez
samych użytkowników.
Ilośd i powierzchnia instalowanych kolektorów słonecznych na Podkarpaciu jest trudna do
oszacowania. Nie prowadzone są żadne oficjalne statystyki. Jedynie na podstawie ilości sprzedanych
w regionie instalacji słonecznych, można wnioskowad jak wygląda obecne wykorzystanie energii
solarnej w województwie.
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Według informacji uzyskanych od starostw powiatowych, w związku z powiadomieniem
o sporządzaniu niniejszego Raportu, w okresie 2009-2010 instalowane były kolektory słoneczne na
budynkach użyteczności publicznej lub na budynkach prywatnych miejscowościach: Rzeszów, Leżajsk,
Dębica, Babica, Munina, Krosno, Górno, Czarna, Wysoka, Mielec, Lubaczów i Przeworsk. Finansowane
były przez osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa prywatne.

Kolektory (panele) fotowoltaiczne
Większośd instalacji fotowoltaicznych w województwie podkarpackim to instalacje o mocy
szczytowej równej lub mniejszej niż 100 Wp, które sklasyfikowano jako „małe. Są to zazwyczaj
pojedyncze panele zasilające oznakowanie drogowe lub punkty telemetryczne stacji gazu ziemnego.
Jedynie pięd instalacji (Baz Danych OZE) posiada moc powyżej 100 Wp, z czego największa z nich
o mocy ponad 1 kWp w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie oraz o mocy 0,5 kWp
w Politechnice Rzeszowskiej, która spełnia przede wszystkim rolę dydaktyczną. Praktycznie wszystkie,
zgodnie ze swym przeznaczeniem, są instalacjami autonomicznymi z akumulacją. Jedynie instalacja
w Politechnice Rzeszowskiej jest instalacją sieciową z inwertorem.

Suszarnie słoneczne
Zgodnie z Bazą OZE zidentyfikowano tylko jedną instalację tego typu. Jest to instalacja
suszenia osadu pofermentacyjnego w rzeszowskiej oczyszczalni ścieków, składająca się
z czterech suszarni typu szklarniowego o powierzchni prawie 1200 m2 każda.

8.4. BIOMASA
Obecnie obserwuje się wzrost zainteresowania alternatywnym paliwem jakim jest biomasa.82
W 2009 roku udział energii elektrycznej wytworzonej z biomasy stałej w łącznej produkcji energii
elektrycznej z OZE wynosił 56,5% (4153,9 *GWh+) i systematycznie wzrastał. W odniesieniu do
produkcji energii cieplnej z OZE biomasa stała stanowiła 91,7% (2009 rok). Potencjał polski
w produkcji biomasy ocenia się na 684,6 pj rocznie, w tym 407,5 pj na paliwa stałe, jednak, aby
potencjał ten mógł byd efektywnie rozwinięty należy wziąd pod uwagę, to jak obecnie biomasa jest
wykorzystywana. Należy rozdzielid sposób wykorzystania biopaliw stałych w sposób przemysłowy
i przydomowy.

82

Biomasa stała jest to organiczny surowiec pochodzenia roślinnego, który może byd wykorzystywany jako paliwo do produkcji ciepła lub
wytwarzania energii elektrycznej. Podstawowym paliwem stałym z biomasy jest biomasa leśna (drewno opałowe) występująca
w formie polan, okrąglaków, zrębów, pelet oraz odpady z leśnictwa w postaci drewna niewymiarowego: gałęzi, żerdzi, przecinek,
krzewu, chrustu, karp oraz odpady z przemysłu drzewnego (wióry, trociny) i papierniczego (ług czarny). Odrębną grupę stanowią paliwa
z biomasy rolniczej z plantacji przeznaczonych na cele energetyczne (drzewa szybko rosnące, byliny dwuliścienne, trawy wieloletnie,
zboża uprawiane w celach energetycznych) oraz pozostałości z rolnictwa i ogrodnictwa (np. odpady z produkcji ogrodniczej, odchody
zwierzęce oraz brykiety i pelety np. ze słomy). Do grupy paliw stałych z biomasy zaliczany jest również węgiel drzewny, rozumiany
szerzej jako stałe produkty odgazowania biomasy.
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Przemysłowe wykorzystanie jako najintensywniej rozwijające się, może byd przykładem
dobrej praktyki zagospodarowania potencjału. Przemysł poszukując taoszych i czystszych źródeł
energii rozwija i wdraża nowe technologie. Obecnie jedną z lepszych metod wykorzystania jest
spalanie ze zgazowaniem. Podkarpacie ma duży potencjał dla produkcji biogazu w lokalnych
biogazowniach.
Kolejnym ze sposobów pozyskiwania biopaliwa jest piroliza tzn. rozkład biomasy w ściśle
określonej temperaturze i obecności gazów np. tlenu. Efektem takiego działania jest olej pirolityczny,
łatwy w transporcie i przechowywaniu. Należy jednak zaznaczyd że piroliza jest procesem bardzo
skomplikowanym i ciągle w stadium badao i doświadczeo, a efekt koocowy procesu jest silnie
uzależniony od jakości surowca.
Istotną gałęzią przetwarzania biomasy jest wytwarzanie biodiesla z roślin oleistych.
W naszym klimacie najefektywniejszą z upraw w tej chwili jest rzepak oraz w/w rośliny. Wydajnośd
ściśle zależy od odmiany.
Najwyższy potencjał energii biomasy stanowi biomasa stała, obecnie głównie słoma, siano,
drewno, a w przyszłości uprawy energetyczne (około 91%). Stąd też w tych źródłach należy
upatrywad głównych surowców dla energetyki. Poza tym źródłem energii może byd: biodiesel, etanol,
biogaz z oczyszczalni ścieków, biogaz z wysypisk odpadów, biogaz ze ścieków przemysłowych i biogaz
rolniczy.
Zgodnie z informacją podaną przez starostwa w latach 2009-2010 nie realizowano instalacji
związanych z przetwarzaniem biomasy.

8.5. BIOGAZ
Biogaz to gaz składający się głównie z metanu i dwutlenku węgla, uzyskiwany w procesie
beztlenowej fermentacji biomasy. Ze względu na sposób pozyskiwania wyodrębnia się:
• gaz z osadów ściekowych, wytwarzany w wyniku beztlenowej fermentacji osadów
ściekowych;
• gaz wysypiskowy, uzyskiwany w wyniku fermentacji odpadów na składowiskach;
• pozostałe biogazy, takie jak biogaz otrzymywany w wyniku beztlenowej fermentacji
odchodów zwierzęcych, odpadów w rzeźniach, browarach i z innej działalności
w przetwórstwie rolno-spożywczym.
Obecnie działają 3 instalacje do produkcji energii z biogazu składowiskowego (Krosno,
Kozdorza i Dukla) oraz 5 instalacji do wykorzystania energii z biogazu z oczyszczalni ścieków
w Krośnie(2), Rzeszowie, Przemyślu, Jarosławiu. W latach 2009-2010 nie powstały nowe instalacje
ego typu.
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8.6. BIOPALIWA
Biopaliwa są wytwarzane z surowców pochodzenia organicznego (z biomasy lub
biodegradowalnych frakcji odpadów). Do tej grupy zaliczamy: bioetanol, biometanol, oleje roślinne,
biodiesel i biooleje. Wymienione produkty są stosowane jako biokomponenty dodawane do paliw
silnikowych wytwarzanych z ropy naftowej. Dodatkami najczęściej stosowanymi są: bioetanol
(dodatek do benzyn silnikowych) i biodisel (dodatek do olejów napędowych).

8.7. ENERGIA GEOTERMALNA
Wody termalne na obszarze województwa podkarpackiego rozpoznane są punktowo,
a skomplikowana budowa geologiczna może ograniczad uzyskanie większych ich ilości. Mogą
występowad w zbiornikach zamkniętych i dlatego ich zasoby mogą byd również ograniczone.
Na podstawie profilowania termicznego we wschodnich Karpatach fliszowych ustalono stopieo
geotermiczny. Wynosi on 45m/1°C. Udostępnienie na terenie województwa podkarpackiego
najbardziej korzystnych horyzontów wodonośnych wiąże się z reguły ze stosunkowo wysokimi
kosztami początkowymi. Wody termalne, występują na znacznych głębokościach i posiadają
podwyższona mineralizację. Żeby nie powodowad skażenia środowiska przyrodniczego
eksploatowane wody termalne powinny byd neutralizowane i odprowadzane do wód
powierzchniowych lub ponownie zatłaczane do górotworu.
Na terenie województwa podkarpackiego wyszczególniono ogółem 32 perspektywiczne
strefy występowania wód geotermalnych. Ich zasięg jest ściśle związany z budową geologiczną
i warunkami hydrogeologiczno – złożowymi regionu. Linią oddzielającą częśd północną od
południowej województwa jest granica nasunięcia karpackiego, przebiegająca prawie przez środek
województwa, z zachodu na wschód. Zasadnośd wykorzystania wód geotermalnych
w elektroenergetyce uwarunkowana jest w znacznej mierze od możliwości pozyskania wód
o temperaturze ok. 100 °C. Analiza parametrów złożowych w wytypowanych, perspektywicznych
strefach występowania wód geotermalnych na terenie województwa podkarpackiego wykazała, iż na
obecnym etapie rozpoznania geologicznego analizowanego regionu brak jest przesłanek do
wskazania obszarów perspektywicznych dla rozwoju elektroenergetyki geotermalnej.
W latach 2009-2010 na terenie województwa podkarpackiego nie realizowano instalacji do
pozyskiwania wód geotermalnych.

Podsumowanie:
Zgodnie z założeniami Polityki Energetycznej Polski oraz Dyrektywą 2009/28/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady udział odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii powinien
wynieśd do roku 2020 – 15%, stąd koniecznośd szerszego niż dotychczas potraktowania
zagadnienia alternatywnych źródeł w planach i programach wszystkich szczebli,
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Rozwiązania wymagają konflikty powstające na styku z obszarami Natura 2000, brak sposobu
interpretowania wpływu siłowni wiatrowych na środowisko, a w szczególności na awifaunę
w ramach ocen oddziaływania na środowisko i zaliczania projektów z OZE do Projektów
Wspólnych Wdrożeo – konieczne badania na temat korytarzy migracyjnych ptaków
i wyznaczenie tych korytarzy w planach na szczeblu wojewódzkim;
Brak jest systemowych rozwiązao wspierających wykorzystanie ciepła geotermalnego
analogicznie do „zielonych certyfikatów”, które otrzymują producenci energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł, które po sprzedaży na Giełdzie Towarowej Energii stanowią
dodatkowy dochód dla producenta energii odnawialnej,
Utrudnione są procedury prawne i inwestycyjne, które stawiają takie same wymagania dla
pozyskiwania wody geotermalnej w układzie zamkniętym, jak dla eksploatacji złóż węgla,
Trudny jest do oszacowania potencjał poszczególnych rodzajów biomasy na terenie
województwa podkarpackiego.

9. REALIZACJA PRIORYTETÓW, CELÓW I DZIAŁAO
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
9.1. OCHRONA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
WODNYCH - PROPRYTET 1
Ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi należą do priorytetów polityki
ekologicznej województwa. Świadczy o tym zaangażowanie władz w działania mające na celu
poprawę jakości środowiska wodnego, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i lokalnym. Są to
zadania długofalowe i bardzo kosztowne. Pomimo możliwości korzystania ze środków unijnych,
realizacja ich w dużej mierze zależy od możliwości finansowych gmin zobowiązanych do zapewnienia
niezbędnego wkładu finansowego ze środków własnych.
Sukcesywnie realizowane są zadania w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej
oraz budowy i modernizacji sieci wodociągowej. W danych GUS w 2009 r. wybudowano około
442,6 km sieci kanalizacji rozdzielczej odprowadzającej ścieki i przekazano do użytku 8 komunalnych
oczyszczalni ścieków. Długośd sieci, w porównaniu do 2006 roku, wzrosła o ok. 1 900 km, i przybyło
15 obiektów oczyszczalni ścieków komunalnych. Zwiększyła się również liczba ludności korzystającej
z oczyszczalni 6,8%, (w miastach przyrost wyniósł 6,2%, na wsi 6,7%), a także korzystającej z sieci
kanalizacyjnej – o 3,8% (w miastach – o 0,8%, na wsi – o 8,0%).
Inwestycje z zakresu budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków
realizowane są zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).83
83 KPOŚK był aktualizowany w 2005, 2009 r. i 2010 r. W roku 2009 r. zweryfikowano planowane inwestycje w aglomeracjach, zarówno
pod względem rzeczowym jak i finansowym oraz dokonano priorytetyzacji inwestycji ujmując je w dwóch załącznikach: Załączniku 1 –
Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego i Załączniku 2 – Aglomeracje nie stanowiące nie
stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego. W roku 2010 aktualizacja dotyczyła zmiany terminów realizacji
inwestycji. Aglomeracjom: Przeworsk, Ropczyce, Rymanów, Radomyśl Wielki, Rudnik nad Sanem, które zgodnie
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W KPOŚK wskazano na terenie województwa podkarpackiego 121 aglomeracji priorytetowych dla
wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego (w kraju 1313) i 44 aglomeracje nie stanowiące nie
stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego (w kraju 322). Z realizacji
KPOŚK sporządzane są corocznie sprawozdania, a dane w nich przedstawiane dotyczą inwestycji
w aglomeracjach powyżej 2000 RLM (równoważna liczba mieszkaoców).
W latach 2009-2010 84 wybudowano 2149,5 km nowej sieci kanalizacyjnej, a łączna jej
długośd wyniosła w 2010 r. ok. 12,9 tyś km. Liczba mieszkaoców rzeczywistych korzystających z usług
kanalizacyjnych, w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej, w ciągu dwóch analizowanych lat
wzrosła o 97 107 mieszkaoców (przyrost w 2009 r. wyniósł 39 834, w 2010 r. 57 273).
Zgodnie ze Sprawozdaniem za 2009 r. na terenie województwa podkarpackiego funkcjonowało 122
oczyszczalnie ścieków komunalnych spełniające wymagania przepisów prawnych85 wyniosła 122
obiekty (w tym 21 z podwyższonym usuwanie biogenów). W Sprawozdaniu za 2010 r. wykazano
natomiast 154 oczyszczalnie ścieków, w tym 21 z podwyższonym usuwaniem biogenów i 13 nie
spełniających standardów odprowadzanych ścieków. Według Aktualizacji KPOŚK z grudnia 2010 r. do
2015 r. przewidziano funkcjonowanie 167 obiektów w aglomeracjach powyżej 2000 RLM, w tym 126
w priorytetowych aglomeracjach dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego.
Nakłady finansowe poniesione przy realizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych
i oczyszczalni ścieków komunalnych ujętych w KPOŚK w 2009 r. wyniosły 227,5 mln zł, w 2010 r. –
501,0 mln zł. Dla porównania w 2006 r. inwestycje te pochłonęły zaledwie ok. 3mln zł. Należy jednak
zaznaczyd, iż w tym okresie program był w początkowej fazie realizacji, stąd tak niewielkie nakłady.
Inwestycje dotyczące systemu zaopatrzenia miast w wodę są realizowane na bieżąco
w postaci m.in. modernizacji i wymiany sieci, urządzeo zaopatrzenia w wodę (stacje uzdatniania
wody), których celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie strat wody. W roku 2009 r. wg danych
GUS, wybudowano 217, 1 km sieci wodociągowej. Długośd istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej
przewyższała długośd sieci kanalizacyjnej rozdzielczej o ponad 1900 km. Różnica ta z roku na rok
zmniejsza się (w 2006 wynosiła ok. 3394 km, w 2007 roku - ok. 3100 km, a w 2008 r. – ok. 2380 km).
Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwa domowych od kilku lat utrzymuje się na podobnym
poziomie, w roku 2009 r w przeliczeniu na 1 mieszkaoca odnotowano 22,2 m3 zużytej wody.
W latach 2009-2010 w różnym stopniu realizowane były działania nieinwestycyjnie zapisane
w wojewódzkim programie ochrony środowiska. W ramach zarządzenia ochroną wód i zasobami
wodnymi wprowadzono system cyklicznego informowania społeczeostwa o jakości wody do picia
i wody w kąpieliskach. Zadania przebudowy systemu monitoringu jakości wód płynących

84
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z obowiązującym programem KPOŚK powinny osiągnąd efekt ekologiczny oczyszczania ścieków do kooca 2010 roku przedłużono termin
do roku 2015.
Według Sprawozdao z realizacji KPOŚK za 2009 i 2010 r.
Wymaganie te określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnid przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz.U.2006.137. 984)
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i podziemnych oraz monitoringu jakości wód dostarczanej przez wodociągi są realizowane zgodnie ze
swoimi programami.
Działanie nieinwestycyjne polegające na ustanowieniu projektowanych stref ochrony
sanitarnej od komunalnych ujęd wód powierzchniowych (dotyczy stref ochronnych ujęd
powierzchniowych) nie jest łatwe do realizacji. Kierunek działania związany z ograniczaniem
zanieczyszczeo w obszarze, który może mied wpływ na ujęcia wody, jest słuszny, jednak strefę
ochrony sanitarnej wprowadza się wyłącznie na wniosek właścicieli ujęd. Realizacja działao
ochronnych na znacznych obszarach jest bardzo kosztowana co powoduje, że zadanie nie jest
realizowane. Ponadto wprowadzone działania modernizacyjne na ujęciach wody mogą znacznie
zmniejszyd zasięg stref sanitarnych.
Przeprowadzone przez RZGW w Krakowie w 2004 i 2008 r. 86 badania nie wykazały
zanieczyszczenia wód w województwie podkarpackim azotanami pochodzenia rolniczego na terenie
województwa. Nie było więc konieczności opracowania program działao na rzecz ograniczenia
odpływu zanieczyszczeo azotowych ze źródeł rolniczych.
W kontekście stanu faktycznego i prawnego można przyjąd, iż założenia programowe
z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej zostały określone prawidłowo. Nie stwierdzono rozbieżności
pomiędzy przyjętymi celami a ich wykonaniem, a trudności w realizacji zadao wynikają głównie z:
• opóźnieo w procesie legislacyjnym lub braku mechanizmów m.in. stabilnego prawa
skutecznie wspierających rozwój w pewnych dziedzinach;
• zbyt krótkiego horyzontu czasowego dla realizacji większości zadao;
• ograniczonych możliwości finansowych samorządów gminnych i innych jednostek
realizujących działania w zakresie ochrony, środowiska;
• niedostatecznego i terminowego zabezpieczenia finansowego zadao rządowych,
• niesprzyjających warunków atmosferycznych i zdarzeo katastrofalnych.

86

Przepisy prawne wprowadzają obowiązek weryfikacji obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego co 4 lata.
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Tabela 8. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie ochrony i efektywnego wykorzystania zasobów wodnych
Zakładana
wartośd w roku

Wartośd w roku
Nazwa wskaźnika
2006
1.

Wskaźniki presji na środowisko
Ścieki przemysłowe
i komunalne odprowadzane do
wód i ziemi, w tym:
wymagające oczyszczenia
[ hm3] i [%]
Pobór wody ogółem:
- w tym na cele produkcyjne
(bez rolnictwa i leśnictwa) [hm3]
Wskaźniki reakcji i produktu
Ludnośd korzystająca z sieci
kanalizacyjnej
*w % ogólnej l. ludności+;
 w miastach
 na wsi
Ludnośd korzystająca z
oczyszczalni ścieków
*w % ogólnej l. ludności+;
 w miastach
 na wsi
Długośd sieci kanalizacyjnej
ogółem *km+

2.

2009

2010.

2015

4.

5.

3.

198,4
(100%)

201,3
(100%)

72,1
(36,3%)
312,6

71,5
(35,5%)
305,6

170,4

162,2

51,3
83,6
26,4

54,3
86,4
32,4
9 487,2
w tym:
9 253,6*

54,9
84,4
34,4

61,1
92,6
39,1
11 689,9
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Źródło danych

Ocena zmian

Uwagi

6.

7.

8.

b.d.
-

GUS

-

GUS

b.d.

b.d.
b.d.
b.d.

-

b.d.
b.d.
b.d.

-

12909,6

14 828,3
w tym:
12 469,0*

GUS

GUS

AKPOŚK
Grudzieo 2010 r.
(agl>2000 RLM),
Sprawozdania
z realizacji KPOŚK
z 2009 r. i 2010 r.

Wzrosła ilośd ścieków
odprowadzanych do wód
i ziemi, ale zmniejszyła się
stosunkowo ilośd ścieków
wymagających oczyszczenia
Spadek poboru wody o 2,2%
w ogólnym bilansie w stosunku
do 2006 r.

W latach 2006 – 2009 wzrosła
o 3,8% liczba ludności
korzystającej z sieci
kanalizacyjnej
W latach 2006 – 2009 wzrosła
o 6,8% liczba ludności
korzystającej z oczyszczalni
ścieków
W latach 2006-2010
wybudowano 3 422,4 km sieci
kanalizacyjnej dla aglomeracjo
powyżej 2000 RLM

Po przeprowadzonej
aktualizacji KPOŚK
w 2009 r. zmniejszyła
się liczba aglomeracji
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Ilośd oczyszczalni ścieków
komunalnych
ogółem *szt+

9 283,3

11 182,0

125
w tym:
106*

122

207

222

Inwestycje prowadzone na
oczyszczalniach ścieków
ogółem*szt.+
Ludnośd korzystająca z sieci
wodociągowej
*w % ogólnej l. ludności+;
 w miastach
 na wsi
Długośd sieci wodociągowej
[km]

*

b.d.
154

b.d.

68

-

GUS

167
w tym:
123*

AKPOŚK
Grudzieo 2010 r.
(agl>2000 RLM),
Sprawozdania
z realizacji KPOŚK
z 2009 i 2010 r.

-

GUS

32

Sprawozdania
z realizacji KPOŚK
z 2009 r. i 2010 r.

74,4
91,5
62,7

75,5
91,9
64,0

b.d.
b.d.
b.d.

-

GUS

12 676,9

13 139,6

b.d.

-

GUS
DFS UM w
Rzeszowie

Od 2006 r. do 2009 r. przybyło
1 898,7 km sieci kanalizacyjnej
Odnotowuje się wzrost liczby
oczyszczalni ścieków
komunalnych spełniających
wymagania określone w RMŚ
z 2006 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnid przy
wprowadzaniu ścieków do wód
lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska
wodnego
W latach 2006 – 2009 o 15
wzrosła liczba oczyszczalni
W 2010 r. nie prowadzono
zaplanowanych prac na
1 oczyszczalni w aglomeracji
Dydnia.
W latach 2006 – 2009 wzrosła
o 1,1% liczba ludności
korzystającej z sieci
wodociągowej, nieznaczny
wzrost w miastach (o 0,4%)
Od 2006 r. do 2009 r. przybyło
462,7 km sieci wodociągowej

Po przeprowadzonej
aktualizacji KPOŚK
w 2009 r. zmniejszyła
się liczba aglomeracji

W aglomeracjach priorytetowych dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego
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Tabela 9. Realizacja działao priorytetowych w zakresie ochrony wód i wykorzystania zasobów wodnych
L.p
1.

Rodzaj działania/ przedsięwzięcia

Jednostki i podmioty
realizujące

2.

3.

Zakładany
termin
realizacji

Zakres realizacji

5.

6.

corocznie

budżet wojewody
fundusze UE,
środki własne
NFOŚiGW
WFOŚiGW

Zadanie ciągłe
Realizacja wg Programu
monitoringu środowiska
w woj. podkarpackim na lata
2007-2009 oraz 2010-2012;
dostosowanie do istniejących
przepisów prawnych

Miejski Zakład Komunalny
sp. z. o.o. w Stalowej Woli

31.12.2009

Realizacja projektu
zakooczona

Uporządkowanie systemu zbierania
i oczyszczania ścieków w Mielcu

Urząd Miasta Mielca

31.12.2010

Program porządkowania gospodarki
wodno-ściekowej na terenie miasta
Tarnobrzeg
Program poprawy wody pitnej dla
aglomeracji rzeszowskiej

Prezydent Tarnobrzega

31.12.2010

Miasto
Rzeszów

31.12.2010

6.

Modernizacja oczyszczalni ścieków
w Przemyślu

Przedsiębiorstwo Wod -Kan.
sp. z o.o. w Przemyślu

31.12.2010

7.

Program poprawy czystości zlewni
rzeki Wisłoki

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

31.12.2010 r.

Fundusz
Spójności
środki własne
Fundusz
Spójności
środki własne
Fundusz
Spójności
środki własne
Fundusz
Spójności
środki własne
Fundusz
Spójności
środki własne
Fundusz
Spójności
środki własne

Zarządzanie i monitoring
1.
Monitoring wód powierzchniowych

WIOŚ

Inwestycje
2.
Gospodarka wodno-ściekowa
w Stalowej Woli
3.

4.

5.
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4.

Przewidywane
źródła
finansowania

Uwagi

7.

Realizacja projektu
zakooczona
Realizacja projektu
zakooczona
Realizacja projektu
zakooczona
Realizacja projektu
zakooczona
Prace przy realizacji projektu
zakooczone

Trwa okres zgłaszania
wad(gwarancji i rękojmi za
wady)
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8.

Kompleksowe uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gminy i miasta Nisko

Gmina i miasto Nisko

2008 - 2011

fundusze UE
środki własne

Niezrealizowane.
Projekt nie będzie
realizowany w kształcie
ujętym w POŚ WP

9.

Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno – ściekowej na
terenie Przemyśla

Miasto Przemyśl

do 2013

fundusze UE
środki własne

10.

Poprawa gospodarki wodnościekowej w aglomeracji Sanok

Miasto i Gmina Sanok

do 2015

fundusze UE
środki własne

11.

Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej miasta Krosna–
etap I
Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w gminie
Kolbuszowa

Miasto Krosno

do 2013

fundusze UE
środki własne

W trakcie realizacji.
Opracowanie: dokumentacji
– min. studium
wykonalności, inwestycja
w części przygotowana do
realizacji.
W realizacji.
2009 r.- wybudowanie
kanalizacji sanitarnej.
2010 r.- podpisanie umów na
kontrakty usługowe
i ogłoszenie przetargów na
kontrakty budowlane
W realizacji.
2009r.- rozpoczęcie prac;

Gmina Kolbuszowa

do 2013

fundusze UE
środki własne

Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie miasta
Rzeszowa

Miasto Rzeszów

do 2013

fundusze UE
środki własne

12.

13.

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

W realizacji.
2009 r.– zakooczono
5 inwestycji
2010 r.- zakooczono
5 inwestycji, 2 w realizacji
W trakcie realizacji.
W 2010 r. stan realizacji
określono na poziomie 44%

Realizowano inne działania
związane
z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
do 2010 r.:
-zrealizowano 7 inwestycji,
2 w realizacji, 2-ch nie
rozpoczęto;

Całkowity koszt niższy niż
wartośd podpisanej umowy
o dofinansowanie
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14.

Rozbudowa i remont oczyszczalni
ścieków
w Leżajsku
Poprawa gospodarki wodnościekowej na miasta Dębica – etap I

Miasto Leżajsk

do 2010

fundusze UE
środki własne

W trakcie realizacji ze
środków własnych

Nie uzyskano
dofinansowania z UE

Miasto Dębica

do 2010

fundusze UE
środki własne

W realizacji.
Na koniec 2010 r.
zaawansowanie finansowe
w realizacji projektu 36%

Zadanie realizuje
Przedsiębiorstwo
Wodociągi Dębickie”,
termin przesunięty na
2013 r.

16.

Zapewnienie prawidłowej
gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Ropczyce – etap I

Gmina Ropczyce

do 2012

fundusze UE
środki własne

17.

Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej na terenie
powiatu mieleckiego*
Wyposażenie aglomeracji
w systemy kanalizacji zbiorczej i
oczyszczalnie ścieków

Gminy uczestniczące
w projekcie

do 2015

fundusze UE
środki własne

W realizacji.
W 2009 r. rozpoczęcie
większości inwestycji po
wcześniejszym
przygotowaniu prace
projektowych
Projekt przemianowany

JST

2008-2015

fundusze UE
środki
własne

15.

18.

W realizacji.
Realizacja inwestycji w
ramach KPOŚK

* Z inicjatywy Prezydenta miasta Mielca, Burmistrza miasta Radomyśl Wielki oraz Wójtów gmin Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec, Padew Narodowa, Przecław, Tuszów
Narodowy i Wadowice Górne postanowiono kompleksowo uporządkowad gospodarkę wodno – ściekową na terenie powiatu mieleckiego i dostosowad ją do wymogów Krajowego
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Zadanie to nie zostało uwzględnione w wykazie projektów kluczowych Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, w związku z powyższym nie rozpoczęła się jego realizacja w przyjętych założeniach. Projekt został przemianowany, obecnie realizowany jest pod nazwą Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu mieleckiego w dorzeczu Wisłoki i Wisły przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo.o.
w Mielcu, które jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację i równocześnie Beneficjentem środków. Projekt obejmuje miasto Mielec i gminę Mielec oraz gminy: Tuszów Narodowy,
Radomyśl Wielki, Przecław. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentów projektowych oraz niezbędnych dokumentów do wykonania Studium wykonalności.
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9.2. PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ŚRODOWISKA PRIORYTET 2
9.2.1. Ochrona przed powodzią
Bezpieczeostwo powodziowe województwa uzależnione jest m. in. od stanu technicznego
obiektów i urządzeo służących ochronie przeciwpowodziowej. Zakładanym następstwem realizacji
Priorytetu 2 jest poprawa poziomu bezpieczeostwa w regionie przed zagrożeniami naturalnymi.
Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej i zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych ma
charakter długofalowy.
W latach 2009 – 2010 kontynuowano prace związane z budową, modernizacją wałów
przeciwpowodziowych oraz niezbędną regulacją i modernizacją rzek i potoków. Realizowano również
pojedyncze działania z zakresu zwiększenia retencyjności zlewni (budowa, rozbudowa zbiorników
retencyjnych, zalesienia). Nie zostały zrealizowane inwestycje z zakresu dużej retencji. Wykaz
inwestycji zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych w Rzeszowie
(PZMiUW) oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW) przedstawia Załącznik
nr 2.
W roku 2010 RZGW w Krakowie zakooczył prace nad aktualizacją Studium ochrony
przeciwpowodziowej dla zlewni Wisłoka87 i Wisłoki88 dofinansowane w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz opracował studium dla Sanu89
dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Opracowania te należy
traktowad jako pierwszy etap prac zmierzających do wykonania map zagrożenia i ryzyka
powodziowego (poziom merytoryczny i techniczny zgodny ze standardami Dyrektywy Powodziowej).
W trakcie rozliczenia jest projekt „Zagrożenia powodziowe powstałe w wyniku katastrof budowli
piętrzących” realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w partnerstwie
z Ośrodkiem Technicznej Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (prace merytoryczne
zakooczono 30-04-2011r.).
W latach 2009 – 2010 PZMiUW na prace związane z remontami, modernizacją, zabezpieczeniem
przeciwfiltracyjnym
wałów
przeciwpowodziowych,
budową
nowych
obwałowao
przeciwpowodziowych przeznaczył kwotę 57 794 tyś zł i w porównaniu z latami 2007 – 2008 wydatki
na ten cel zwiększyły się o 239%. Zadania te realizowane były ze środków z budżetu paostwa,
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na realizację zadao związanych z poprawą bezpieczeostwa
powodziowego w zlewniach rzek Wisły, Sanu, Wisłoki, Wisłoka, Łęgu i Trześniówki w latach 20092010 wydatki inwestycyjne RZGW Kraków wzrosły o 233% w porównaniu z latami 2007 – 2008 .
PZMiUW na inwestycje związane z udrażnianiem rzek i potoków (w tym konserwacje i usuwanie
87
88
89

Opracowanie pod nazwą „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka”
Opracowanie pod nazwą „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki”
Opracowanie pod nazwą „Wyznaczanie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu jako integralnego elementu
studium ochrony przeciwpowodziowej”
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skutków powodzi) wydatkował kwotę 38 714 tyś zł sfinansowaną z budżetu paostwa, NFOŚiGW,
WFOŚiGW oraz środków samorządów lokalnych.
Pomimo trwających prac mających poprawid bezpieczeostwo powodziowe stan urządzeo
przeciwpowodziowych jest nadal niezadowalający, a tempo prac naprawczych zbyt wolne.
Wg danych PZMiUW na roczne utrzymanie urządzeo wodnych w zarządzie PZMiUW niezbędna jest
kwota 32 mln zł. Tymczasem środki przeznaczone z budżetu paostwa w latach 2007 – 2009 wynosiły
26,7 mln zł i pozwoliły zaspokoid ok. 28 % rzeczywistych potrzeb. Brak środków finansowych nie
pozwala na wykonanie pełnego zakresu prac konserwacyjnych zapewniających utrzymanie urządzeo
wodnych w należytym stanie technicznym. Ponadto na zły stan techniczny urządzeo
przeciwpowodziowych duży wpływ mają cyklicznie powtarzające się zjawiska powodziowe
powodujące nowe straty oraz ujawniające kolejne braki i niedoskonałości systemu ochrony przed
powodzią. Tylko powódź w 2010r. spowodowała uszkodzenie wałów przeciwpowodziowych na
łącznej długości 115 km (w tym powstanie 41 wyrw w obwałowaniach o łącznej długości 3,0 km,
5 szt. osuwisk i 1 wzdłużne pęknięcie wału o łącznej długości 13,4 km, osłabienie wałów i podłoża
spowodowane silną filtracją na długości 102,8 km).
Ważniejsze wskaźniki realizacji celów oraz ocenę realizacji działao priorytetowych
w zakresie zapobiegania zagrożeniom środowiska przedstawiono i omówiono w Tabeli nr10 i 11.

9.2.2. Przeciwdziałanie procesom związanym z ruchami masowymi ziemi
Przeciwdziałanie procesom związanym z ruchami masowymi ziemi jest działaniem niezwykle
trudnym. Zjawiska te bowiem zależą od wielu czynników i są z reguły nieprzewidywalne. Bez
konkretnych badao nie można określid ich miejsca, czasu i natężenia - czynników istotnych ze
względów społecznych i gospodarczych. W latach 2009 - 2010 prowadzone były inwestycje związane
z likwidacją skutków osuwiskowych i z zabezpieczeniem terenu przed dalszą degradacją. Wg danych
przesłanych przez starostwa powiatowe oraz Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
RPO Urzędu Marszałkowskiego, w 28 jednostkach samorządowych województwa podjęto działania
na łączną kwotę ok. 46,5 mln zł. Wykaz przedsięwzięd i kosztów ich realizacji przedstawiono
w Załączniku Nr 3.
Ważnym zadaniem w zapobieganiu zagrożeniom osuwiskowym jest rozpoznanie problemu
w terenie poprzez inwentaryzację oraz monitoring (zasięg obszarów, głębokośd położenia
zwierciadła wód gruntowych itp.). Paostwowy Instytut Geologiczny jest w trakcie wdrażania
ogólnokrajowego programu pn. System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). Celem projektu jest
rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 1 : 10 000 wszystkich osuwisk oraz
terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce oraz założenie systemu monitoringu
wgłębnego i powierzchniowego na 100 wybranych osuwiskach. W latach 2006-2008 wykonywano
I etap programu: Kartowanie pilotażowe osuwisk wraz z wyznaczeniem obszarów ich występowania
w Polsce w skali 1:10000. Z województwa podkarpackiego do projektu wybrano gminę Strzyżów i dla
niej zostały przeprowadzone kartograficzne prace terenowe.
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Obecnie trwa realizacja II etapu SOPO: „Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów
zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (75% powierzchni) oraz monitorowanie
wybranych osuwisk w Karpatach”, przewidziana na lata 2008 – 2012, z przedłużeniem do 2014 r.,
ze względu na znacznie większą liczbę osuwisk w gminach karpackich niż zakładano przed pracami
terenowymi. Zadanie dotyczy:
1. wykonania map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1 : 10 000 wraz
z wypełnieniem kart rejestracyjnych dla 75 % powierzchni obszaru Karpat;
2. założenia systemu monitoringu powierzchniowego i wgłębnego na wybranych 60 osuwiskach
karpackich;
3. prowadzenia, uzupełnianie i aktualizacja bazy danych o zagrożeniach osuwiskowych SOPO;
4. opracowania w ramach tzw. „ścieżki interwencyjnej” kart dokumentacyjnych osuwisk, które
uaktywniły się po bardzo intensywnych opadach deszczu i powodziach na przełomie maja
i czerwca 2010 r.
W związku z 4-tym zadaniem do 2010 r. zostały wykonane „ścieżki interwencyjnej” kart
dokumentacyjnych osuwisk (KDO) dla obszarów gmin: Frysztak (8 KDO), Wiśniowa (8 KDO), Ropczyce
(1 KDO), Markowa (1 KDO), Tarnobrzeg Miasto (4 KDO), Miasto Rzeszów (5 KDO), Czudec (22 KDO),
Niebylec (11 KDO), Strzyżów (8 KDO).
Z informacji uzyskanych od Starostwa Powiatowego w Strzyżowie jesienią ub. roku
Paostwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w ramach działao interwencyjnych programu SOPO na
wniosek Starosty Strzyżowskiego rozpoczął dokumentowanie powstałych w2010 r. zjawisk
osuwiskowych. Opracowano 62 karty osuwisk, obecnie badania są kontynuowane. Planowany termin
ich zakooczenia przewiduje się na rok 2013.
Realizacja III etapu programu SOPO została również przesunięta w czasie i obecnie
przewidziana jest na lata 2014 – 2018.
Założenia Programu Ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego związane
z minimalizowaniem negatywnych skutków procesów osuwiskowych są realizowane, chod zarówno
działania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne napotykają na różnego rodzaju trudności, min.
finansowe. Nie stwierdzono rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami a ich wykonaniem.

9.2.3. Przeciwdziałanie poważnym awariom
Rozwój technologii przemysłowych sprawia, że wzrasta zagrożenie chemiczne, pożarowe,
techniczne, ekologiczne (powodzie). Corocznie wzrasta zarówno ilośd niebezpiecznych substancji
chemicznych przechowywanych i wytwarzanych w zakładach, jak również transportowanych po
drogach i trasach kolejowych. Wzrastad będzie więc będzie ranga działao związanych
z przeciwdziałaniem poważnym awariom, zwłaszcza współpracy transgranicznej. Obowiązek
zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków nałożony został na prowadzących
działalnośd przemysłową z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych, oraz na wojewódzkiego oraz
powiatowych komendantów Paostwowej Straży Pożarnej.
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Na terenie województwa podkarpackiego, w latach 2009 -2010, działania odpowiednich
instytucji skupiały się na: likwidacji zdarzeo z zakresu ratownictwa chemicznego i ekologicznego,
likwidacji skutków powodzi i walce z pożarami, zarządzaniu ryzykiem (w tym kontrole wszystkich
zakładów dużego i zwiększonego ryzyka), współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania
poważnych awarii przemysłowych pomiędzy służbami ratowniczymi oraz służbami ochrony
środowiska po stronie ukraioskiej i polskiej.
W ramach poprawy dysponowania oraz kierowania siłami i środkami krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie, poprzez
swoje stanowisko kierowania, a w szczególności dowodzenie działaniami ratowniczymi, których
rozmiary lub zasięg przekraczają możliwości sił ratowniczych powiatu, w 2010 r. zrealizowała
następujące przedsięwzięcia:
1) Przygotowanie do wdrożenia Systemu Powiadamiania Ratunkowego w CPR/WCPR
w Rzeszowie w oparciu o sied teletransmisji danych OST 12, a w tym;
a) w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie uruchomiono nowa sied LAN
w kategorii 6, wbudowaną na potrzeby planowanego WCPR;
b) zainstalowano światłowód łączący serwerownie CPR (KM PSP w Rzeszowie) i WCPR
(KW PSP w Rzeszowie) w celu umożliwienia wymiany usług telekomunikacyjnych
i danych;
c) zbudowani linię kablowa hybrydową, łączącą KW PSP w Rzeszowie z KM PSP
w Rzeszowie i Komenda Policji w Rzeszowie (pierwszy etap uruchomienia OST 112).
2) Budowa mobilnego sztabu akcji na potrzeby działao ratowniczych – zakup średniego
samochodu dowodzenia i łączności przekazany do KM PSP w Rzeszowie.
3) Poprawa pokrycia zasięgiem radiowym sieci wojewódzkiej – remont instalacji antenowych
radiotelefonu Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji ratownictwa i przemiennika
radiowego zlokalizowanego na górze Liwocz.
4) Optymalizacja zarządzania zasobami ratowniczymi PSP województwa podkarpackiego –
procedura przetargowa na dostawę systemu nadzoru i zarządzania pojazdami PSP
województwa podkarpackiego w oparciu o serwer wojewódzki - planowana rozbudowa
systemu i wyposażania kolejnych pojazdów ratowniczych PSP w terminale statusów
(dotychczas wyposażono 75 pojazdów).
5) Poprawa niezawodności funkcjonowania Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji
Ratownictwa Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie (w ramach projektu realizowanego
przez KG PSP na modernizację systemu SWD-ST) – przygotowano nowe platformy:
aplikacyjną i bazodanową, przeznaczone na instalacje nowej wersji aplikacji i bazy danych
Oracle.90

90

Na postawie informacji przekazanych Pismem Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie z dnia 26.05.2011 r. znak: WR.0761/3/11
skierowanym do PBPP w Rzeszowie, znajdującym się w dokumentacji formalno-prawnej Raportu
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Paostwowa Straż Pożarna w 2001 roku realizowała projekty współfinansowane z Funduszy
Europejskich tj.
1. Projekt „Bezpieczne Południe – rozbudowa systemu ratownictwa drogowego na ciągach
komunikacyjnych Polski południowej” realizowany był w ramach Działania
8.1. Bezpieczeostwo ruchu drogowego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
2007-2013. W wyniku realizacji projektu został
zakupiony sprzęt do ratownictwa
technicznego o wartości 4 140,9 tys. zł.
2) Projekt „Bezpieczne Podkarpacie – poprawa stanu wyposażenia jednostek ratowniczych
województwa podkarpackiego w specjalistyczny sprzęt do reagowania na zagrożenia”
realizowany w ramach Działania 4.4. Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom,
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W ramach projektu w 2010 r.
dokonano zakupu następującego sprzętu i wyposażenia na łączną kwotę 16 835 775,37 PLN,
co stanowił 45,43% projektu.
Ponadto w 2010 r. na etapie przygotowania lub podpisywania umowy o dofinansowanie
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 były projekty:
1. Projekt pn.: „Razem w obronie środowiska. Zintegrowany polsko-ukraioski system zwalczania
zagrożeo chemiczno-ekologicznych w obszarze przygranicznym Polski i Ukrainy
(Województwo Podkarpackie i Obwód Zakarpacki)”, w 2010 r. na etapie podpisania umowy
o dofinansowanie projektu na kwotę 789 850,00 EUR. Główne działania projektu dotyczą
zakupu sprzętu specjalistycznego, organizacji wspólnych szkoleo, organizacji konferencji oraz
opracowaniu strategii współpracy.
2. Projekt pn.: „Rozwój transgranicznego systemu zarządzania zagrożeniami naturalnymi na
granicy polsko-ukraioskiej” na etapie przygotowania umowy o dofinansowanie. Główne
działania projektu dotyczą zakupu sprzętu specjalistycznego, organizacji wspólnych szkoleo
oraz konferencji. Całkowita wartośd projektu wynosiła 1 632 772,58 EUR.
W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007-2013 przygotowano projekty pn.: „Pomoc bez granic – współpraca polsko-słowacka
podczas działao ratowniczo-gaśniczych” (całkowita wartośd projektu 187, 3 tys. zł) oraz Projekt pn.:
„Ratownictwo wodne bez granic” (199, 9 tys. zł).
Inne projekty realizowane przez Komenda Wojewódzka Paostwowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie współfinansowane przez WFOŚiGW w Rzeszowie oraz w ramach RPO Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 zawierają Załączniki nr 4 do Raportu.
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Tabela 10. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie zapobiegania zagrożeniom ekologicznym
Wartośd w roku

Zakładana
wartośd w
roku 2015

Nazwa wskaźnika
2006
1.

Wskaźniki reakcji i produktu
Pojemnośd zbudowanych
zbiorników dużej retencji
wodnej ogółem *mln m3+
Pojemnośd zbudowanych
zbiorników małej retencji
wodnej ogółem * tys. m3/]
Długośd zbudowanych
obwałowao [km]
Długośd zmodernizowanych
obwałowao *km+

2009

2010

2.

3.

4.

ok. 503,9

ok. 503,9

Źródło danych

5.

ok. 503,9

6.

140500,0

RZGW Kraków

8 705,7

8 840,1

8 867,5

13,744

PZMiUW

621,9

632,34

633,92

640,9

PZMiUW

95,1

106,7

109,2

142,0

PZMiUW

1 908,5

1 916,2

1 917,2

1959,7

PZMiUW

7

7

9

12

Długośd uregulowanych koryt
rzek i cieków *km]

Liczba opracowanych
zewnętrznych planów
operacyjno – ratowniczych
[szt.]
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Ocena zmian

PWKSP

Uwagi

7.

8.

Bez zmian
Odmulony zbiornik
Kamionka,
rozbudowany zbiornik
w Głuchowie
4,845 km nowego
obwałowania rzeki
Wisłoki i Ropy
Ok. 14,1 km
zmodernizowanych
wałów przeciw
powodziowych*
Wg stanu
ewidencyjnego PZMiUW
8,7 km uregulowanych
cieków
(w latach 2009-20010
ok. 1,8 uregulowanych
rzek i potoków ***
Opracowanie 2 nowych
zewnętrz. planów
operacyjnoratowniczych
potencjalnie zwiększa
bezpieczeostwo

*
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Liczba podjętych interwencji
w zakresie ratownictwa
chemiczno-ekologicznego [szt.]

Liczba poważnych awarii
przemysłowych *szt.+

7 likwidacji
zagrożeo
chemicznych
i 13 zagrożeo
ekologicznych

8 likwidacji
zagrożeo
chemicznych
i 27 zagrożeo
ekologicznych

2 likwidacji
zagrożeo
chemicznych
i 13 zagrożeo
ekologicznych

-

PWKSP
w Rzeszowie

0

0

0

-

PWKSP
w Rzeszowie

W roku 2008,
w stosunku do 2007 r.
znacznie zmniejszyła się
liczba podjętych
interwencji z zakresu
ratownictwa chem.ekol.
W ostatnich trzech
latach nie wystąpiły
awarie przemysłowe.

* różnice długości zbudowanych obwałowao wynikają z:
wyłączenia z ewidencji w 2008r. 2,51 km wałów na czas modernizacji i włączeniu ich do ewidencji po modernizacji w 2009r.
włączenia do ewidencji zmodernizowanych obwałowao rzeki Łęg na dł. 4,2 km w km 0+800 – 5+000 oraz rzeki Stary Breo na dł. 4,16 km w km 0+000 – 4+160
wyłączenia z ewidencji 2,810 km wałów przekazanych w 2008r. PZMiUW
włączenia do ewidencji 1,6 km wału rzeki San na podstawie protokołu aktualizacji pomiarów prawego wału rzeki San
włączenia do ewidencji nowo wybudowanych obwałowao przeciwpowodziowych:
obwałowanie rzeki Wisłoki i Ropy na terenie os. Gądki w m. Jasło (rzeka Ropa brzeg prawy w km wału 0+300 – 2+370, rzeka Wisłoka brzeg lewy w km wału 0+000 – 1+915 oraz brzeg
prawy w km wału 0+000 – 0+860)
**
rzeki Stary Breo na dł. 4,16 km w km 0+000 – 4+160
rzeki Łęg na dł. 4,2 km w km 0+800 – 5+000
rzeki San na dł. 0,7 km w km 93+500 – 94 + 200
rzeki Wisły na długości 2,51 km w km 3 + 440 – 5 + 950
rzeki Nowy Breo na długości 2,483 w km 0 + 000 – 0 + 653 i 2 + 170 – 4 + 000
***
Przyrwa - Nil na długości 0,4 km
Potok Tabor na długości 0,375 km
Potok Lubatówka na długości 0,951 km
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Tabela 11. Realizacja działao priorytetowych w zakresie zapobiegania zagrożeniom środowiska
L.
p
1.

Rodzaj działania/ przedsięwzięcia

Jednostki
i podmioty realizujące

2.

Inwestycje i zarządzanie
1.
Remonty, modernizacja, zabezpieczenie
przeciwfiltracyjne oraz budowa wałów
przeciwpowodziowych

3.

Zakładany
termin
realizacji
4.

Źródło
finansowania

Zakres realizacji

5.

6.

PZMiUW w Rzeszowie

2007 - 2015

fundusze UE,
budżet paostwa

W realizacji

2.

Niezbędna regulacja i modernizacja
rzek i potoków

PZMiUW w Rzeszowie

2007 - 2015

fundusze UE,
budżet paostwa

W realizacji

3.

Zwiększenie retencyjności zlewni

PZMiUW w Rzeszowie

2007- 2015

fundusze
strukturalne,
budżet paostwa

W realizacji

4.

Zarządzanie ryzykiem, w tym
przygotowania planów i programów
zmniejszających prawdopodobieostwo
wystąpienia poważnych awarii
(sukcesywnie) oraz wsparcie techniczne

Przedsiębiorstwa,
Komendant Wojewódzki
i Komendanci Powiatowi
Paostwowej Straży
Pożarnej, Wojewoda,
Starostowie

2007-2015

fundusze
strukturalne
środki własne

Wsparcie techniczne,
w trakcie realizacjipozostałe działania
zrealizowane

5.

Poprawa bezpieczeostwa
powodziowego w zlewniach
z zachowaniem równowagi stanu
ekologicznego i technicznego rzek:
Wisły, Sanu, Wisłoki, Wisłoka, Łęgu i
Trześniowki

RZGW w Krakowie

2007 - 2015

środki własne,
fundusze UE,
rezerwa celowa,
dotacje NFOŚiGW

W realizacji
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Uwagi

7.

Wykaz inwestycji
zrealizowanych w latach
2007-2008 – przedstawia
załącznik nr 2
Wykaz inwestycji
zrealizowanych w latach
2007-2008 – przedstawia
załącznik nr 2
Wykaz inwestycji
zrealizowanych w latach
2007-2008 – przedstawia
załącznik nr 2 - uwzględniono
tylko inwestycje realizowane
przez PZMiUW w Rzeszowie
Wykaz projektów w tym
zakresie zgodnie
z Załącznikami nr 5 do
Raportu

Wykaz inwestycji
zrealizowanych w latach
2007-2008 – przedstawia
załącznik nr 2
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6.

Realizacja programu dużej retencji

7.

Zapobieganie procesom
osuwiskowymi likwidacja ich skutków

8.

Doskonalenie stanowisk do
analizowania i prognozowania zagrożeo

9.

Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka
w przypadku wystąpienia poważnej
awarii, organizacja systemu
monitoringu dynamicznego
przeciwdziałania poważnym awariom,
w tym organizacja systemu i sieci
teleinformatycznych

Ministerstwo, RZGW
w Krakowie
Marszałek województwa
Samorządy terytorialne
PIG
KG PSP

2007 - 2015

GIOŚ
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Niezrealizowane

2008

fundusze UE,
środki własne
fundusze
strukturalne,
środki własne
Fundusz Spójności

2007-2010

Fundusz Spójności

W latach 2009-2010 nie
dokonywano zakupów
sprzętu w tym zakresie.

2007-2011

W realizacji

W realizacji-praca ciągła
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9.3. GOSPODAKA ODPADAMI - PRIORYTET 3
Szczegółowo zagadnienia gospodarki odpadami omówione zostały w sprawozdaniu
z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego w latach 2009-2010.

9.4. POZYSKIWANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH
I ENERGOOSZCZĘDNOŚD - PRIORYTET 4
Jedną z ważniejszych przesłanek wspierania i wykorzystania odnawialnych zasobów energii
jest zmniejszenie zależności od importu paliw oraz względy gospodarcze, społeczne i środowiskowe.
Dlatego odnawialne zasoby energii odgrywają coraz większą rolę w polityce paostw UE i znajdują
wyraz w dokumentach międzynarodowych. 15 proc. zużywanej w Polsce energii będzie musiało
w 2020 roku pochodzid ze źródeł odnawialnych. Ten wskaźnik będzie bardzo trudno uzyskad, ale już
sam wysiłek inwestycyjny zapowiada rozwój w branżach związanych z OZE. Kontrowersyjne jest to,
która branża będzie rozwijała się najszybciej, ale już obecnie można stwierdzid iż dominującym źródeł
pozyskiwania energii będzie energia wiatrowa, w dalszej kolejności będzie wykorzystywana biomasa
i biogaz oraz siła spadku wód. Duży potencjał związany jest z wykorzystywaniem zasobów
geotermalnych i energii słonecznej. Kluczową kwestią wydaje się sprawa finansowania inwestycji,
uwarunkowao prawnych i lokalizacyjnych.
W całym województwie podkarpackim są ogromne możliwości produkcji energii z biomasy,
wykorzystania wiatraków i małych elektrowni wodnych. Bogate są też zasoby wód geotermalnych,
chociaż nie do kooca rozeznane są jej zasoby. Województwo podkarpackie posiada w zasadzie każdy
rodzaj odnawialnych źródeł energii. Ich wykorzystanie nie jest na razie zadawalające. Najbardziej
popularne w chwili obecnej wydaje się byd wykorzystanie energii wody. Od wielu lat działa
elektrownia Wodna Solina - Myczkowce oraz wiele małych elektrowni wodnych. Na terenie
województwa podkarpackiego gwałtownie wzrasta zainteresowanie inwestorów lokalizacją
elektrowni wiatrowych i instalacją kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej.
Obowiązujące aktualnie przepisy prawa regulujące sytuację prawną osób posiadających
i prowadzących obiekty wytwórcze energii odnawialnej, proekologiczna polityka Paostwa, a przede
wszystkim obowiązek odkupu „zielonej energii” przez przedsiębiorstwa zajmujące się jej przesyłem
i dystrybucją oraz możliwości korzystania z linii kredytowych i funduszy pomocowych, stworzyły
sprzyjający klimat dla rozwoju działalności inwestycyjnej w tym zakresie. Należy jednak podkreślid
występowanie istotnych dla całego procesu pozyskiwania energii odnawialnej przeszkód i trudności.
Zapisy takich dokumentów jak „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” oraz ”Krajowy plan
działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” wskazują na pożądany kierunek rozwoju. Ciągle
jednak brak mechanizmów skutecznie wspierających ten rozwój. Przepisy prawa często ulegają
zmianom. Wprowadzenie „Prawa energetycznego” i kolejnych rozporządzeo wykonawczych nie
zmieniło radykalnie tego stanu rzeczy. Znaczne obszary przydatne dla lokalizacji instalacji do
pozyskiwania energii wiatrowej, czy energii wodnej położone są na obszarach objętych prawną
ochroną przyrody lub mogą oddziaływad znacząco na obszary Natura 2000. Szczególnie widoczny jest
konflikt interesów rozwoju energetyki wiatrowej z ochroną przyrody (dotyczący głównie ochrony
ptaków) i konflikty społeczne związane z lokalizacją farm wiatrowych.
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Tabela. 12. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
Wartośd w roku

Nazwa wskaźnika

1.

2006

2009

2010

2.

3.

4.

Wskaźniki stanu środowiska (produktu) i reakcji
Budowa elektrowni wiatrowych
15
[szt.]

Farmy wiatrowe
[szt]

Rozbudowa i modernizacja
kotłów do spalania biomasy
[szt]
Budowa ciepłowni na biomasę
[szt]
Budowa energooszczędnych
budynków mieszk. *szt.+

Zakładana
wartośd w roku
2013 r.

Źródło danych

Ocena zmian

Uwagi

5.

6.

7.

8.

-

2 (lata 20092010)

45

PAE,
starostwa pow.

Mimo że liczba
elektrowni
wiatrowych wzrosła
jedynie o 2 sztuki to
zainstalowana moc
w elektrowniach
wiatrowych wzrosła
prawie dwukrotnie.

b.d.

b.d.

b.d

18

PAE
starostwa pow.

b.d

-

b.d

b.d.

1

15

0

0

57

PO ”Wzrost
Konkurencyjn.
Przedsiębiorstw”
PAE

11

b.d
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b.d

4211

Liczba nowych elektrowni
wiatrowych nie odpowiada
liczbie powstałych wiatraków
wykorzystujących energię
wiatru. Jedna elektrownia
wiatrowa może składad się
z kilku, kilkunastu lub
większej liczby turbin
wiatrowych.
Lepszym parametrem od
liczby farm wiatrowych czy
wybudowanych nowych
elektrowni wiatrowych,
w ocenie zaszłych zmian,
będzie wielkośd
zainstalowanej mocy w
elektrowniach wiatrowych.

PAE
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Montaż kolektorów, ogniw
fotowoltaicznych [szt.]

3

b.d

15 (lata 20092010)

213

PAE

Energetyczne wykorzystanie
biogazu [szt.]

7

b.d

b.d

19

PAE

-

b.d.

b.d

-

gminy

0

0

0

2

PAE

11

0

0

26

PAE

0,06

b.d. na
poziomie
województwa
b.d. na
poziomie
województwa

b.d na
poziomie
województwa
b.d na
poziomie
województwa

Budowa instalacji do
estryfikacji [szt.]
Bodowa małych elektrowni
wodnych [szt.]

Produkcja energii ze źródeł
odnawialnych w produkcji
energii elektr. ogółem *%+
Produkcja energii elektrycznej
ze źródeł odnawialnych
gigawatogodziny]

1,6
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W latach
2009-2010
zamontowano znaczą
ilośd instalacji
wykorzystujących
energię słoneczną.
Głównie były to
kolektory słoneczne
służące do
podgrzewania wody.

Ilośd zamontowanych
kolektorów słonecznych oraz
ogniw fotowoltaicznych jest
trudna do oszacowania.
Podane w tabeli wartości
pochodzą z ankiet
otrzymanych z powiatów i nie
odpowiadają rzeczywistym
wartościom w województwie.

W trakcie budowy są obecnie
3 hydroelektrownie:
w Rzeszowie, Terliczce
i Przeworsku.

-

GUS

Mimo dużego
zainteresowania
budową nowych
hydroelektrowni
w ostatnich dwóch
latach nie została
oddana do użytku ani
jedna elektrownia
wodna.
b.d.

-

GUS

b.d.
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Tabela 13. Realizacja działao priorytetowych w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
L.p
1.

Rodzaj działania/ przedsięwzięcia

Jednostki
i podmioty realizujące

Zakładany
termin realizacji

Źródło
finansowania

Zakres realizacji

Uwagi

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zarządzanie i monitoring
1.
Programy szkoleniowe
i edukacyjne podnoszące
świadomośd z zakresu energetyki
odnawialnej

placówki oświatowe
jednostki naukowe

2013

EFS

Programy badawczo –
rozwojowe w zakresie odnawialnych
źródeł energii
Opracowanie bazy danych
odnawialnych źródeł energii
województwa podkarpackiego

szkoły wyższe
małe średnie
przedsiębiorstwa
PAE
Centrum Doradztwa
Gospodarczego
Sp. z o.o.

2013

EFS

2008

EFS
budżet
paostwa
ZPORR

4.

Innowacje w technologiach roślinnych

2008

5.

Innowacje technologiczne
i organizacyjne w podkarpackiej
bioenergetyce
Budowa elektrowni wiatrowej

Uniwersytet
Rzeszowski
Paostwowa Wyższa
szkoła Zawodowa
w Jarosławiu
małe, średnie, duże
przedsiębiorstwa
osoby fizyczne

EFS
środki własne
j.w

2.

3.

6.
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2008

2013

fundusze
strukturalne
Ekofundusz
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
środki własne

Zadanie ciągłe.
Działania w tym zakresie coraz częściej są
prowadzone na szczeblu gminnym-gminy
organizują akcje szkoleo i edukacji w tym
zakresie
b.d.

PAE wraz z Centrum Doradztwa
Gospodarczego Sp. z o.o. opracowało bazę
danych –według stanu na rok 2006-baza ta
pozwala na rozpoznanie zasobów energii
odnawialnej na terenie województwa
i zdefiniowanie skali problemów
formalnoprawnych i innych związanych
z pozyskiwaniem tych zasobów.
b.d

W Bazie danych brak
jest niestety
aktualnych danych
o wykorzystaniu
odnawialnych źródeł
energii na terenie
województwa
podkarpackiego.

b.d

W realizacji.
Następuje rozwój tej branży i duże
zainteresowanie lokalizacją na terenie
województwa podkarpackiego
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7.

Budowa farm wiatrowych

małe, średnie, duże
przedsiębiorstwa
spółki skarbu paostwa

2013

j.w

8.

Budowa nowych ciepłowni na
biomasę

2013

j.w

9.

Modernizacja istniejących sieci
ciepłowniczych
Rozbudowa kotła OP-150 do spalania
biomasy wraz
z instalacją magazynowania,
przygotowania i transportu biomasy
do kotła
Budowa energooszczędnych
budynków mieszkalnych

spółki komunalne,
spółki skarbu paostwa,
JST
osoby fizyczne,
spółdzielnie
i wspólnoty
mieszkaniowe
j.w

W realizacji.
Następuje rozwój tej branży i duże
zainteresowanie lokalizacją na terenie
województwa podkarpackiego
Niezrealizowane

2013

j.w

b.d.

elektrownia "Stalowa
Wola" SA

2013

EFRR
NFOŚiGW,
środki własne

zrealizowano

małe, średnie, duże
przedsiębiorstwa, JST,
osoby fizyczne, spółki
skarbu paostwa,
spółdzielnie
i wspólnoty
mieszkaniowe
małe, średnie, duże
przedsiębiorstwa, JST,
osoby fizyczne, spółki
skarbu paostwa,
spółdzielnie
i wspólnoty mieszk.

2013

fundusze
strukturalne
Ekofundusz
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
środki własne

Zadanie ciągłe w miarę realizacji nowych
inwestycji

2013

j.w

Zadanie ciągłe w miarę realizacji nowych
inwestycji

10.

11.

12.

Montaż kolektorów słonecznych,
ogniw fotowoltanicznych
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Zainteresowanie tym zagadnieniem jest
coraz większe – koszty realizacji dla
przeciętnej osoby fizycznej często zbyt
wysokie
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13.

Energetyczne wykorzystanie biogazu

małe, średnie, duże
przedsiębiorstwa
JST

2013

j.w

Zainteresowanie tym zagadnieniem jest
coraz większe jednak w latach 2009-2010
nie powstały nowe instalacje

14.

Budowa instalacji do estryfikacji

2013

j.w

nie zrealizowane

15.

Budowa małych elektrowni wodnych

małe, średnie, duże
przedsiębiorstwa
JST, spółki skarbu
paostwa
małe średnie
przedsiębiorstwa
JST

2013

fundusze
strukturalne
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
środki własne

16.

Budowa elektrowni biogazowej

Oczyszczalnia Ścieków
w Krośnie

2009

NFOŚiGW,
WFOŚiGW
środki własne

Zainteresowanie tym zagadnieniem jest
duże jednakże ze względu na duże
utrudnienia natury formalno-prawnej,
liczne ustanowione formy ochrony
przyrody wzdłuż rzek oraz opór związku
wędkarskiego szanse na budowę nowych
hydroelektrowni są małe.
Inwestycja ta została już zrealizowana
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Na przełomie
2008/2009 powstała
elektrownia
biogazowa przy
oczyszczalni ścieków
w Krośnie
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9.5. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU
ORAZ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW – PRIORYTET 5
Rzetelna ocena stopnia realizacji przyjętych celów wymaga dłuższego horyzontu czasowego.
Obecnie można stwierdzid, że kierunek działao jest tak obrany że osiągnięcie zamierzonych celów jest
możliwe.
W latach 2009-2010 realizowane były zadania wynikające z planów ochrony lub zadao
ochronnych, sporządzonych dla parków narodowych i krajobrazowych. Prowadzone były działania
edukacyjne (głównie przez parki narodowe, parki krajobrazowe, nadleśnictwa). W latach 2009 – 2010
nie utworzono żadnego rezerwatu przyrody.
Nie zostały jeszcze opracowane plany zadao ochronnych ani plany ochrony dla obszarów
Natura 2000. W latach 2009 – 2010 RDOŚ w Rzeszowie prowadził działania w zakresie opracowania
planów ochrony dla 15 obszarów Natura 2000 w ramach projektu PO-IS.0503.00-00-186/09
„Opracowanie planów zadao ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie Polski” (całkowity
budżet projektu w województwie podkarpackim wynosi 1009500zł.). RDOŚ Rzeszowie w latach 2009
– 2010, w ramach strategii zarządzania obszarem Natura 2000, dofinansował także projekt Instytutu
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie pn. „Optymalizacja wykorzystania zasobów Natura 2000 dla
zrównoważonego rozwoju w Karpatach”.
Aktualnych planów ochrony nie mają rezerwaty i częśd parków krajobrazowych.
Wykonywane w latach 2000 – 2010 działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej
i krajobrazu generalnie wpisują się w kierunki działao dotyczące ochrony przyrody jakie zostały
określone w Programie ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego, lecz niektóre zadania
nie zostały zrealizowane np.:
• nie opracowano inwentaryzacji przyrodniczych gmin (brak inwentaryzacji przyrodniczych
gmin wynika z faktu, że tak naprawdę przepisy prawa nie rozstrzygają w czyich
kompetencjach leży opracowanie takich inwentaryzacji - nie jest to zadanie własne gmin,
więc trudno wymagad od gmin opracowania takich dokumentów);
• nie opracowano regionalnej listy gatunków zagrożonych – jako elementu „czerwonych
list” gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie naturalnym.
W wyniku zmiany przepisów, wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.).
zmieniono wiele innych ustaw m.in. ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U.
z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą zmieniono kompetencje organów
upoważnionych do wydawania rozporządzeo o utworzeniu parków krajobrazowych, rezerwatów
przyrody, obszarów chronionego krajobrazu, pomników przyrody, użytków ekologicznych, zespołów
przyrodniczo – krajobrazowych. Według obowiązującego prawa:
• regionalny dyrektor ochrony środowiska uznaje za rezerwat przyrody w formie
zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, (art.13 ust.3); sporządza plany
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.
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ochrony dla rezerwatów przyrody (art. 19, ust. 1) i ustanawia plany ochrony dla
rezerwatów przyrody, w drodze prawa miejscowego (art.. 19, ust. 6)
• utworzenie parku krajobrazowego lub powiększenie jego obszaru, a także wyznaczenie
obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze uchwały sejmiku województwa (art.
16, ust. 3, art. 23, ust. 2). Sejmik województwa ustanawia, w drodze uchwały, plan
ochrony dla parku krajobrazowego (art. 19 ust.6a);
• ustanowienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego
lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady gminy (art.
44, ust.1).
Obecnie brak jest pełnych danych dotyczących środków przeznaczanych na ochronę
przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej. Należy również podkreślid, że środki przeznaczane
na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazowej nie są w rocznikach statystycznych
wyszczególniane, mówi się ogólnie o środkach na ochronę środowiska.
Wydatki na ochroną przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej określone zostały na
podstawie informacji przesłanych przez instytucje i urzędy odpowiedzialne za ochronę przyrody na
obszarze województwa podkarpackiego. Poniższej w tabeli przedstawiono wydatki jakie zostały
poniesione na ochronę różnorodności biologicznej, ochronę przyrody (uwzględniano także wydatki
poniesione na monitoring, edukację, wydawnictwa promocyjne, ochronę przeciwpożarową,
pilotażowy program likwidacji odpadów azbestowych na terenie BdPN). Należy zaznaczyd, że dane te
są niepełne, ponieważ parki krajobrazowe w swoich informacjach nie podały wydatków poniesionych
na poszczególne działania.
NFOŚiGW podał wydatki jakie zostały poniesione w latach 2009 – 2010 na realizację
projektów m.in. dla BdPN oraz MPN bez rozbicia na poszczególne lata. Projekty, które były
realizowane przez parki narodowe w sposób bezpośredni lub pośredni związane są z ochroną
różnorodności biologicznej, w związku z tym ujęto wszystkie rodzaje projektów.
Tabela14. Wydatki jakie poniesiono na ochronę różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz ochronę przyrody
w latach 2009 – 2010
Instytucja
Wydatki *tys. zł+
1.

Marszałek Województwa
Podkarpackiego
WFOŚIGW
MPN
BdPN
RDOŚ
NFOŚiGW
ZKPK w Krośnie
ZPK w Przemyślu
ZLPK w Lublinie

2009 rok

2010 rok

2.

3.

b.d.*

b.d.*

907,2**
935

842,2**
1441,7
5566,3***

516,0

861,4
6564,5****

b.d.*****
b.d.*****
b.d.*****

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

b.d.*****
b.d.*****
b.d.*****
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* otrzymane informacje nie zawierały danych dotyczących poniesionych wydatków
* * podana kwota obejmuje działania zakwalifikowane przez WFOŚiGW jako działania w zakresie ochrony przyrody (wg
Informacji o działalności WFOŚiGW w Rzeszowie w roku 2009 i Sprawozdania z działalności WFOŚiGW w Rzeszowie w
2010 roku)
* * * podane zostały łączne wypłaty z NFOŚiGW w latach 2009 – 2010 z przeznaczeniem na projekty realizowane przez
BdPN
* * * * podane zostały łączne wypłaty z NFOŚiGW w latach 2009 – 2010 z przeznaczeniem na projekty realizowane przez
parki narodowe,
Lasy Paostwowe, Koło Łowieckie, GDOŚ
***** zespoły parków krajobrazowych w swoich zestawieniach wykonanych zadao nie zamieściły wydatków jakie zostały
poniesione na ochronę różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz ochronę przyrody
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Tabela 15. Ważniejsze wskaźniki w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zrównoważonego rozwoju lasów
Wartośd w roku

Zakładana wartośd
w roku
2011
2015

Nazwa wskaźnika
2006
1.

Wskaźniki stanu środowiska i rezultatu
Ilośd powołanych rezerwatów
przyrody [szt.]
Ilośd utworzonych parków
krajobrazowych [szt.]
Ilośd utworzonych obszarów
chronionego krajobrazu o
unormowanej sytuacji prawnej [szt.]
Ilośd utworzonych obszarów
NATURA 2000 [szt.]
Ilośd opracowanych planów ochrony
dla obszarów NATURA 2000 *szt.+
Ilośd opracowanych planów ochrony
dla parków krajobrazowych *szt.+
Ilośd opracowanych programów
ochrony terenów zieleni oraz
krajobrazu w miastach i gminach
[szt.]
Powierzchnia gruntów leśnych
ogółem *ha]
Grunty nieleśne przeznaczone pod
zalesienia [ha/rok]
Zalesienie w lasach publicznych
i prywatnych [ha/rok]

2009
2.

2010
3.

4.

5.

Źródło danych
6.

b.d.

7.

93

0

1

-

10

0

0

11

11

GUS, PUW

13

0

0

16

16

US w Rzeszowie
PUW

4

*4

0

8

-

PUW

0

0

0

4

8

PUW

4

0

0

6

9

PUW

0

b.d.

b.d.

6

14

667,3

674,8

b.d

-

-

GUS

425,1

b.d

b.d

-

-

GUS

1150,7

840,6

b.d

-

GUS, RDLP
Nadleśnictwa

-

PUW w Rzeszowie

Ocena zmian
8.

Uwagi
9.

Utworzono 1
rezerw. Przyr.

Wyznaczono 4
obszary Natura
2000

*Ogółem
8 obszarów
Natura 2000

PUW
Urzędy Miast
i Gmin

* w 2007 r. wyznaczono 4 nowe OSOP Natura 2000 i wprowadzono korekty granic dla 4 już istniejących
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Tabela 16. Realizacja ważniejszych zadao dotyczących realizacji celów ekologicznych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu
L.p.

1.

Rodzaj działania/
przedsięwzięcia
2.

Jednostki
i podmioty
realizujące
3.

Zakładany
termin
realizacji
4.

Źródło
finansowania
5.

Lokalizacja przedsięwzięcia

6.

Zakres zmian

Uwagi

7.

8.

Realizacja zobowiązao międzynarodowych w zakresie ochrony przyrody oraz zobowiązao wynikających z ustawy o ochronie przyrody (w tym m.in. unormowania prawne)
1.
Wdrożenie sieci obszarów RDOŚ*
praca
Budżet
Obszary Natura 2000:
RDOŚ: w roku 2009 opracowano
Dostosowad do
Kołacznia PLH180006,
Natura 2000, zarządzanie
długotrwa Paostwa,
harmonogram realizacji projektu,
obowiązujących
Trzciana
PLH180018,
tymi obszarami w tym
ła mogąca Program
a w 2010 opracowano szablony
przepisów
Rymanów PLH180016, Fort
opracowywanie planów
sięgad
Operacyjny
dokumentacji projektów zadao
Salis Soglio PLH180008,
ochrony dla obszarów
poza 2014 Infrastruktura
ochronnych.
Jasiołka PLH180011, Puszcza
Natura 2000
rok
i Środowisko
Sandomierska PLB180005,
Horyniec PLH180017, Ostoja
Jaśliska PLH180014, Bednarka
PLH120033, Ostoja
Przemyska PLH180012,
Pogórze Przemyskie
PLB180001, Rzeka San
PLH180007, Góry Słonne
PLB180003, Góry Słonne
PLH180013, Łysa Góra
PLH180015
RDOŚ Rzeszów, Obszary Natura 2000: Jasiołka W latach 2009 – 2010 w ramach
Mechanizm
PLH180011, Ostoja Jaśliska
Strategii zarządzania obszarem
Finansowy
PLH180014, Góry Słonne
Natura 2000 dofinansowany
Europejskiego
PLH180013,
został projekt Instytutu Ochrony
Obszaru
Przyrody PAN w Krakowie pn.
Gospodarczego,
„Optymalizacja wykorzystania
NFOŚiGW
zasobów Natura 2000 dla
zrównoważonego rozwoju
w Karpatach”

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

str.107

wróć

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010

2.

3.

4.

Powoływanie rezerwatów
przyrody oraz
powiększanie rezerwatów
już istniejących
Prowadzenie czynnej
ochrony, głównie
w nieleśnych rezerwatach
przyrody

RDOŚ*

Kontynuacja oznakowania
form ochrony przyrody
zgodnie
z zapisami ustawy
o ochronie przyrody

PK, PN, Lasy
Paostwowe,
RDOŚ*

RDOŚ*

praca
ciągła
(w miarę
potrzeb)
praca
ciągła

praca
ciągła

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

Budżet
Paostwa,
Program
Operacyjny
Pomoc
Techniczna

Województwo Podkarpackie

Dochody GP
przy MPN
RDOŚ

Teren MPN

Budżet
Paostwa,
Wojewódzki
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej

Budżet Paostwa

Zarządzanie siecią obszarów
Natura 2000, koordynowanie ich
funkcjonowania w zakresie zadao
wynikających z ustawy o ochronie
przyrody i ustawy
o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeostwa w ochronie
środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko
Wykonano 30 oznaczeo

RDOŚ
w Rzeszowie sprawuje
nadzór nad większością
obszarów Natura 2000
znajdujących się na
terenie województwa
podkarpackiego

-

W latach 2009 – 2010 nie został
utworzony żaden rezerwat
przyrody

Wymaga dostosowania
do nowych uwarunkowao
prawnych

Rezerwaty przyrody:
„Szachownica w Krównikach”,
„Szachownica w Stubnie”,
„Winna Góra”, „Jamy”,
„Źródliska Jasiołki”, „Śnieżyca
wiosenna w Dwerniczku”,
„Krywe”, „Szachownica
w Stubnie”, „Golesz”,
Użytek ekologiczny
„Szachownica w Krównikach”
Granice rezerwatów
przyrody: „Szachownica w
Krównikach”, „Szachownica
kostkowata w Stubnie”,
„Szachownica w Stubnie”,
„Jamy”, granice użytku
ekologicznego „Szachownica
w Krównikach”,

W latach 2009 – 2010
prowadzono ochronę czynną
w wymienionych rezerwatach
przyrody oraz w obrębie
wymienionego użytku
ekologicznego

Wymaga dostosowania
do nowych uwarunkowao
prawnych

Oznakowanie odbywa się
sukcesywnie – PN, PK, rezerwaty
przyrody. RDOŚ prowadził
oznakowania rezerwatów
przyrody oraz użytku
ekologicznego w roku 2010

Wymaga dostosowania
do nowych uwarunkowao
prawnych
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5.

6.

7.

Tworzenie nowych
powierzchniowych form
ochrony przyrody (PK,OChK)
Unormowanie sytuacji
prawnej
wielkoprzestrzennych
form ochrony przyrody
i krajobrazu

Sejmik
Wojewódzki

praca
ciągła

środki własne

RDOŚ
Sejmik
Wojewódzki

2011

środki własne

Opracowanie planów
ochrony parków
narodowych, a także
metod ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz
gatunków, które są
zagrożone

PN

-

Budżet
Paostwa,
NFOŚiGW

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

-

MPN i otulina

W latach 2009 – 2010 nie
utworzono żadnego PK ani
żadnego OChK
W latach 2009 – 2010 nie
unormowano sytuacji prawnej
4 OChK, które utraciły statut
obszarów chronionych. W roku
2010 Sejmik Województwa
Podkarpackiego podjął uchwały
zmieniające rozporządzenia
wojewody dotyczące obszarów
chronionego krajobrazu
(9 uchwał). Obecnie trwają prace
nad uszczegółowieniem przebiegu
granic obszarów chronionego
krajobrazu położonych na terenie
województwa podkarpackiego do
poziomu szczegółowości działek
ewidencyjnych
MPN – w roku 2010 opracowano
ortofotomapę, ewidencji
gruntów, zakupiono sprzęt
i oprogramowanie GIS
BdPN – W 2008 uzyskano dotację
na „Przygotowanie projektu planu
ochrony BdPN na lata 2011 –
2030”, dla obszaru parku plan
będzie obejmował także zakres
związany z ochroną obszaru
Natura 2000 „Bieszczady”.
W latach 2009 – 2010 trwały
prace nad planem ochrony –
przewidywany termin
zakooczenia opracowania
15 grudnia 2011 roku

Wymaga dostosowania
do nowych uwarunkowao
prawnych
Wymaga dostosowania
do nowych uwarunkowao
prawnych
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8.

9.

10.

Ustanowienie planów
ochrony dla rezerwatów
przyrody, w tym
aktualizacja już
opracowanych projektów
planów ochrony oraz
wykonanie nowych
projektów planów
ochrony
Opracowanie planów
ochrony dla 5 parków
krajobrazowych

RDOŚ*

praca >
2015 roku

Budżet
Paostwa,
Regionalny
Program
Operacyjny
Wojewó-dztwa
Podkarpackiego

Zespoły
Parków
Krajobraz.

budżet

Wdrażanie zaleceo
dotyczących ochrony
przyrody, a zawartych
w planach ochrony
parków narodowych,
rezerwatów przyrody,
parków krajobraz.

PK,
PN,
Lasy
Paostwowe,
RDOŚ,
Sejmik

praca
długotrwa
ła > 2015
roku
praca
ciągła

Województwa
Podkarpackiego,

JST

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

Budżet,
Paostwa,
dochody GP
przy MPN,
NFOŚiGW

Rezerwaty przyrody:
„Prządki”, „Źródliska Jasiołki”,
„Bór”, „Wilcze”, „Mójka”,
„Wielki Las”, „Góra Chełm”,
„Herby”, „Szachownica w
Krównikach”, „Szachownica w
Stubnie”, „Brzoza Czarna w
Reczpolu”, „Jamy”, „Winna
Góra”, „Krywe”

Praca może sięgad poza 2015 rok.
W roku 2009 RDOŚ
w Rzeszowie przygotował
zarządzenia w sprawie
ustanowienia zadao ochronnych
dla 12 rezerwatów przyrody,
a w roku 2010 dla 36.

Wymaga dostosowania
do nowych uwarunkowao
prawnych

Praca może sięgad poza 2015 rok

Teren MPN

W latach 209 – 2010 MPN –
realizował zadania z zakresu:
ochrony przyrody nieożywionej,
ochrony ścisłej, ochrony
ekosystemów leśnych, ochrony
nieleśnych ekosystemów
lądowych, ochrony zwierząt
specjalnej troski, ochrony
zwierzyny łownej, ochrony roślin,
ochrony dziedzictwa kulturowego
i historycznego, ochrony przed
pożarami i szkodnictwem,
prowadził monitoring
przyrodniczy i techniczny,
działania edukacyjne w zakresie
ochrony przyrody, promocyjne
(wydawnictwa), wykonywał cięcia
, przebudowy i pielęgnację
zasobów przyrodniczych
BdPN – w latach 2009 – 2010

Wymaga dostosowania
do nowych uwarunkowao
prawnych
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prowadziła działania z zakresu
ochrony przeciwpożarowej,
budowano obiekty małej
infrastruktury służącej
ograniczaniu skutków presji
turystyki na zasoby przyrodnicze
Parku, , realizowano program
edukacji ekologicznej, działalności
wydawniczej i rozwoju zaplecza
dydaktycznego, realizowano także
„Pilotażowy program likwidacji
odpadów azbestowych na terenie
Parku wraz z ich przekazaniem do
utylizacji”, prowadzono także
działania z zakresu ochrony
ekosystemów leśnych Parku.
Zadania wyszczególnione
w planach ochrony parków
narodowych, parków
krajobrazowych, rezerwatów
przyrody czy zadania ochronne
dla rezerwatów przyrody są
realizowane m.in. przez: MPN,
BdPN, zespoły parków
krajobrazowych w Krośnie,
Przemyślu, Lublinie, Regionalne
Dyrekcje Lasów Paostwowych,
Koła Łowieckie, nadleśnictwa i
gminy na terenie których znajdują
się parki krajobrazowe, parki
narodowe, rezerwaty przyrody
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11.

12.

13.

14.

15.

Przeprowadzenie
inwentaryzacji
przyrodniczej gmin
Ochrona walorów
przyrodniczych
istniejących parków
narodowych, parków
krajobrazowych,
rezerwatów przyrody,
zespołów przyrodniczo –
krajobrazowych, użytków
ekologicznych

b.d.

praca
ciągła

budżet

PK, PN, JST
RDOŚ,
Sejmik
Województ
wa
Podkarpacki
ego,
Nadleśnictw
a*

praca
ciągła

budżet

Opracowanie
dokumentacji wstępnych
dla terenów
proponowanych do
uznania za rezerwat
przyrody
Opracowanie regionalnej
listy gatunków
zagrożonych jako
elementu „czerwonych
list” gatunków
zagrożonych wyginięciem
w stanie naturalnym
Identyfikacja i lokalizacja
zbiorowisk roślinnych i
biotopów wymagających
specjalnej troski

RDOŚ*

praca
długotrwa
ła > 2015
roku

budżet

JST ,Lasy
Paostwowe
Jednostki
naukowo –
badawcze,
RDOŚ*

praca
długotrwa
ła > 2015
roku

budżet

JST, Lasy
Paostwowe
Jednostki
naukowo –
badawcze*,
RDOŚ

praca
długotrwa
ła > 2015
roku

budżet

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

-

Powiat przemyski, gmina
Fredropol, miejscowośd
Leszczyny – odsłonięcie
warstw skalnych (margle
Baczyoskie), miejscami
okruszonych miedzią w
korycie oraz prawym brzegu
potoku Sopotnik
-

b.d.

W 2009 roku utworzono
stanowisko dokumentacyjne
„Margle miedzionośne”

Przepisy prawne nie
wskazują jednostki
odpowiedzialnej
Wymaga dostosowania
do nowych uwarunkowao
prawnych

b.d.

Wymaga dostosowania
do nowych uwarunkowao
prawnych

-

b.d.

Wymaga dostosowania
do nowych uwarunkowao
prawnych

-

Zlokalizowane tylko na terenach
PN, PK, w rezerwatach przyrody,
obszarach Natura 2000 (praca
ciągła)

Wymaga dostosowania
do nowych uwarunkowao
prawnych

str. 112

wróć

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010
16..

17.

Inwentaryzacja
zdegradowanych
ekosystemów wodnobłotnych oraz
opracowanie
modelowych programów
ochrony lub
renaturalizacji tych
ekosystemów
Pielęgnacja i konserwacja
pomników przyrody

JST, Lasy
Paostwowe
Jednostki
naukowo –
badawcze,
RDOŚ*

praca
długotrwała
> 2015 rok

JST,
sukcesywNadleśnictwa nie

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

budżet

Budżet
Paostwa,
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Podkarpackiego

-

Nadleśnictwo Kolbuszowa

b.d.

Wymaga dostosowania
do nowych uwarunkowao
prawnych

Pielęgnacja i konserwacja
pomników przyrody w
Nadleśnictwie Kolbuszowa, na
terenie parków narodowych
i parków krajobrazowych.
Wg WFOŚiGW w 2009
finansowano wykonanie prac
pielęgnacyjnych 8 kompleksów
zabytkowych parków
podworskich,
pielęgnację 2208 drzew (w tym
pomnikowych) z zabytkowych
drzewostanów, a w 2010 roku
prace pielęgnacyjne 4 parków
wiejskich i zabytkowych,
pielęgnację 1039 drzew (w tym
pomnikowych) w zabytkowych
drzewostanach. Wykonywano
aktualizację inwentaryzacji
i oceny stanu zachowania
pomników przyrody na terenie
PKGS i PKPP.
Realizowano projekt
„Rewaloryzacja zabytkowego
Parku Zamkowego w Lesku oraz
edukacja ekologiczna
mieszkaoców i turystów”,

Wymaga dostosowania
do nowych uwarunkowao
prawnych - (pomniki
przyrody ustanawia rada
gminy)

str.113

wróć

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010
18.

Wdrażanie programów
ochrony gatunków
ginących i zagrożonych ze
szczególnym zwróceniem
uwagi na reintrodukcję

RDOŚ,
PN,

praca
ciągła

nadleśnictwa*

Budżet
Paostwa,
RPOWP

Arboretum Bolestraszyce

Arboretum Bolestraszyce –
realizacja projektu „Ochrona ex
i In situ różanecznika żółtego
i ostrożnia siedmiogrodzkiego
oraz utrzymanie i ochrona
stanowisk zagrożonych i rzadkich
gatunków roślin kwaśnolubnych
w Arboretum Bolestraszyce”.
Ochrona ginącej rasy konia
huculskiego na Tereni BdPN.
Kompleksowa opieka nad żubrami
prowadzona na terenie
Bieszczadów
W 2008 roku rozpoczęto program
reintrodukcji kuropatwy w dwóch
okręgach.
Reintrodukcja cietrzewia
w miejsce naturalnego
wcześniejszego występowania na
terenie Nadleśnictwa Nowa Dęba.
Rozpoczęto program reintrodukcji
zajęcy szaraków (powiat
ropczycki)
W 2010 roku RDOŚ wykonywał
zadania zabezpieczające przed
drapieżnikami

Wymaga dostosowania
do nowych uwarunkowao
prawnych

* Zmiana kompetencji wynikająca z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych (wyjaśnienie w tekście Raportu)
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Tabela 17. Ocena realizacji działao priorytetowych w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz zrównoważonego rozwoju lasów wg Regionalnych Dyrekcji
Lasów Paostwowych oraz Kół Łowieckich

Lp.

Rodzaj działania/
przedsięwzięcia

Jednostki
i podmioty
realizujące

1.

2.

3.

1 Zachowanie,
przywracanie
utraconej
różnorodności
biocenoz leśnych i
zwiększanie
różnorodności
lasów

MŚ, LP, JST,
placówki
projektowobadawcze,
właściciele
gruntów

Lokalizacja
przedsięwzięcia

Zakładany
termin
realizacji

Źródło
finansowania

4.

5.

b.d.

2009

6.

b.d. obszar RDLP

2007-2013

CKPŚ

n-ctwa:
Kolbuszowa,
Głogów. Młp.,
Leżajsk

praca ciągła

środki
własne

n-ctwo Dębica

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

Realizacja w latach:
2010

Uwagi

Rzeczowa/ha

Finansowa
PLN

Rzeczowa/ha

Finansowa
PLN

7.

8.

9.

10.

Propozycje
nowych
SOO – 41 z woj.
podkarpackiego
o pow. 225 761,9
ha (zatwierdzone
przez KE
10.01.2011r.)
b.d.

199 szt. budek
lęg.
330 szt. sadz. gat.
biocenotycznych

b.d.

b.d

b.d. Zwiększenie
retencji oraz
przeciwdziała
powodzi i suszy,
sporządzenie
dokumentacji
obiektów
3 030,00 budki lęg.- 200 szt.
sadz. gat.
biocenotycz. 2630 szt.
zakład. remiz 0,09 ha

11.

b.d RDLP
Krosno

438 200,00

5 510,00 RDLP
Kraków
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.

2. Przygotowanie
podstaw do
rozszerzenie
zakresu zalesieo,
w tym weryfikacja
klasyfikacji
gruntów oraz
ustalenie
lokalizacji zalesieo
w MPZP
3. Nadzór i kontrola
nad zalesianiem
gruntów
prywatnych
przeznaczonych do
zalesienia oraz
doradztwo dla
właścicieli gruntów

Zarząd
Województwa
Wojewoda, LP,
JST,
starostowie,
właściciele
gruntów

Starostowie,
JST, LP, biura
powiatowe
ARiMR

2010

EFRR,
NFOŚiGW

n-ctwo Rudnik

praca ciągła

środki
własne

obszar RDLP

139 ha

praca ciągła

środki
własne

obszar RDLP

539 ha

-

praca ciągła

środki
własne,
środki UE
-

n-ctwa: Rudnik,
Rozwadów

dokumentacja 5
zbiorników małej
retencji
-

-

praca ciągła

środki
własne

obszar RDLP

nadzór nad LN
78800 ha
373szt.

praca ciągła

budżet
paostwa

obszar RDLP

sporządzenie 351
szt. planów
zalesieo na pow.
510 ha

-

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

-

-

-

503 800,00

infrastruktura
i ruch turystyczny,
ochr. stanowisk
kraski i pachnicy
dębowej
127 ha
495 ha

dokumentacja 5
zbiorników małej
retencji
506 830,00
-

1 249 000,00 nadzór nad LP
79300 ha
391szt.
116 100,00 sporządzenie 341
szt. planów
zalesieo na pow.
521 ha

55300 RDLP
Lublin

442 700,00
-

941 710,00 Razem
-

1 352 000,00 RDLP
Krosno
119 000,00
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zalesionych

2010-2013

środki
własne,
budżet
paostwa

n-ctwa: Baligród,
Dukla, Jarosław,
Kaoczuga,
Kołaczyce,
Krasiczyn,
Leżajsk,
Lubaczów,
Mielec, Sieniawa,
Strzyżów,
Tuszyma

praca ciągła

środki
własne

n-ctwo Dębica

praca ciągła

środki
własne,
budżet
paostwa

obszar RDLP na
terenie woj.
podkarpackiego

4. Ochrona leśnych
LP, placówki
zasobów
projektowogenowych, w tym badawcze
pielęgnacja
zasobów baz
nasiennych i
ochrona gatunków
zagrożonych
wyginięciem

kontynuacja,
2007-2016

śr. własne,
budżet
paostwa

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

uszkodzenia w
uprawach
leśnych – 22
uprawy o pow.
105 ha

12,26 ha
21 ha

obszar RDLP

Program
Testowania
Potomstwa drzew
leśnych
Program
zachowania
leśnych zasobów
genowych – 59 ha
Program ochrony
i restytucji cisa
pospolitego

4 000,00 uszkodzenia w
uprawach leśnych
– 50 uprawy
o pow.
79 ha
Pomoc „de
minimis” –
naprawa
uszkodzeo w
uprawach rolnych
-

12,54 ha

4 300,00

1 373 400,00

19 ha

-

59 900,00 Program
Testowania
Potomstwa drzew
970 400,00 leśnych
Program
zachowania
20 200,00 leśnych zasobów
genowych –
138 ha
Program ochrony
i restytucji cisa
pospolitego –
4,8 ha

3 200,00

10 600,00

-

RDLP
Kraków
5 300,00 RDLP
Lublin

1 490 100,00 Razem
98 500,00 RDLP
Krosno
697 400,00

25 800,00
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2003-2016
kontynuacja

śr.własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
Ekofundusz

n-ctwa: Baligród,
Cisna, Dukla,
Lesko, Leżajsk,
Lutowiska,
Komaocza, Narol,
Nowa Dęba,
Rymanów,
Stuposiany,
Ustrzyki Dolne

monitoring
i opieka nad
żubrami
hodowla
i ochrona głuszca
ochrona: węża
Eskulapa, rysia,
wilka,
niedźwiedzia
reintrodukcja
cietrzewia (20092010)
-

praca ciągła

środki
własne

n-ctwo Dębica

praca ciągła

środki
własne

WDN, GDN, Pn,
DM, UPR POCH,
nadleśn. woj.
podkarpackiego

baza nasienna 2882ha, 82szt.

2009-2011

WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
budżet
paostwa
-

obszar woj.
podkarpackiego

reintrodukcja
populacji:
kuropatwy, zajęcy
szaraków
-
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129 000,00 Monitoring
i opieka nad
92 300,00 żubrami
hodowla
129 700,00 i ochrona głuszca
ochrona: rysia,
wilka,
134078,27 niedźwiedzia

-

-

41 700,00 baza nasienna,
uprawa testująca
– 2858ha, 82szt.
arch. klonów – 6
szt.
93 572,32 reintrodukcja
populacji:
kuropatwy, zajęcy
szaraków
1 670 850,59
-

150 000,00
43 000,00
29 900,00

-

RDLP
Kraków

50 400,00 RDLP
Lublin

119 815,00 koła
łowieck
ie
1 214 815,00 Razem
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5. Kształtowanie
równowagi
w ekosystemach
leśnych poprzez
ochronę i
pielęgnację
zasobów leśnych,
ekosystemów
nieleśnych, oraz
ich racjonalne
użytkowanie

LP, jednostki
praca ciągła
samorządu
terytorialnego,
właściciele
gruntów
leśnych

środki
własne
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
budżet
paostwa

n-ctwa:Bircza,
Rymanów,
Lutowiska,
Jarosław,
Lubaczów, Narol

2010

RPO woj.
podk.

n-ctwo:
Kolbuszowa

praca ciągła

środki
własne

n-ctwo Dębica

praca ciągła

środki
własne

nadleśn. woj.
podkarpackiego
-

6. Edukacja ekologiczna w sferze
wzbogacania i racjonalnego
użytkowania
zasobów leśnych

LP, jednostki
samorządu
terytorialnego

296 ha
7161 ha
-

2009-2010,
praca ciągła

środki
własne,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW

obszar RDLP

praca ciągła

środki
własne

2007-2014,
praca ciągła

środki
własne,
EFRR,
NFOŚiGW
-

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

zachowanie
kompleks.
łąkowo-pastwsk.
780ha
zwalczanie
szkodl. owadów –
828 ha
ograniczenie
grzybów patogen.
– 1236ha
-

160 000,00 zachowanie
kompleks. łąkowopastwsk. 780ha
932 000,00
zwalczanie szkodl.
145 000,00 owadów – 883 ha
ograniczenie
grzybów patogen.
– 1213ha
-

pielęgnacja
i konserwacja
pomników
przyrody
136 700,00
494 ha
961 000,00
2 334 700,00

7799 ha
-

4 830 200,00 edukacja leśna,
Szlak Przyrodniczy
Puszczy
Sandomierskiej

n-ctwo Dębica

edukacja leśna,
Szlak
Przyrodniczy
Puszczy
Sandomierskiej
edukacja leśna

nadleśn. woj.
podkarpackiego

edukacja leśna,
foldery

64 000,00 edukacja leśna,
foldery

-

3 400,00 edukacja leśna

4 897 600,00

-

160 000,00 RDLP
Krosno
1 184 100,00
138 000,00

8 200,00

235 500,00 RDLP
Kraków
1 132 300,00 RDLP
Lublin
2 858 100,00 Razem
1 603 600,00 RDLP
Krosno

3 900,00 RDLP
Kraków
86 900,00 RDLP
Lublin

1 694 400,00 Razem
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7. Organizacja i
LP, Instytut
monitoring lasów Badawczy
prowadzony w
Leśnictwa
ramach PMŚ,
zharmonizowany
Z
międzynarodowym
programem IPC –
Forest

2005-2010

budżet
paostwa

praca ciągła

obszar RDLP

środki
własne,
budżet
paostwa

nadleśn. woj.
podkarpackiego

8 Zalesienia na
gruntach LP oraz
gruntach
wycofywanych z
produkcji rolnej i
produkcja
materiału
sadzeniowego

L P, jednostki
praca ciągła
samorządu
terytorialnego,
właściciele
lasów
niepaostwowych*
praca ciągła

praca ciągła

środki
własne,
budżet
paostwa

obszar RDLP

środki
własne

n-ctwo Dębica

środki
własne,
budżet
paostwa
-

nadleśn. woj.
podkarpackiego

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

inwentaryzacja
wielkoobszarowa
lasów kraju
wszystkich form
własności
-

219 400,00 inwentaryzacja
wielkoobszarowa
lasów kraju
wszystkich form
własności
-

219 400,00 RDLP
Krosno

inwentaryzacja
wielkoobszarowa
lasów kraju
wszystkich form
własności –
82594 ha
-

50 600,00 inwentaryzacja
wielkoobszarowa
lasów kraju
wszystkich form
własności –
82616 ha
270 000,00
-

65600,00 RDLP
Lublin

Krajowy Program
Zwiększania
Lesistości - 63,2
ha
materiał
sadzeniowy 47970 tys. szt.
zalesienia - 0,45
ha
sadzonki - 1006
tys.szt.
zalesienia - 3 ha
sadzonki 9545tys.szt.

163 200,00 Krajowy Program
Zwiększania
Lesistości - 8,2 ha
6 942 000,00 materiał
sadzeniowy 49553 tys. szt.

-

-

RDLP
Kraków

285 000,00 Razem
46 000,00 RDLP
Krosno
6 687 000,00

2 160,00 sadzonki - 1052
357 700,00 tys.szt.
9,48 ha

484 490,00 RDLP
Kraków

11 900,00 zalesienia - 5 ha
598 800,00 sadzonki –
8147tys.szt.

10 800,00 RDLP
672 600,00 Lublin

8 075 760,00

-

7 900 890,00 Razem
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9 Przebudowa
drzewostanów
uszkodzonych i
niezgodnych
z siedliskiem

LP, jednostki
samorządu
terytorialnego,
właścicielelasów
niepaostwowych

praca ciągła środki
własne,

w tym:
NFOŚiGW

.

-

-

n-ctwa: Baligród,
Bircza, Cisna,
Dynów, Jarosław,
Kaoczuga,
Komaocza,
Krasiczyn,
Leżajsk,
Lubaczów,
Lutowiska,
Oleszyce,
Sieniawa,
Stuposiany,
Ustrzyki Dolne
-

praca ciągła środki
własne

nadleśn. woj.
podkarpackiego
-

10. Inne działania
m.in. dotyczące
współpracy
międzynarodowej

LP

przebudowa
drzewostanów 361,1ha

1 786 000,00 przebudowa
drzewostanów –
548,8ha

w tym: Realizacja
programu
„Przebudowa
lasów
dotkniętych
klęską zamierania
jesionu
wyniosłego w
RDLP Krosno
2 ha

50 300,00 w tym: Realizacja
programu
„Przebudowa
lasów dotkniętych
klęską zamierania
jesionu
wyniosłego
w RDLP Krosno
9 000,00 2 ha

-

1 845 300,00

2010 środki
n-ctwa: Cisna,
własne,
Komaocza
EFRR, budżet
paostwa
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

225 600,00

-

RDLP
Kraków

6 000,00 RDLP
Lublin
-

- Międzynarodowa
Ścieżka Dydaktycz.
Udava – Solinka
o dł. 23km
-

20 974 440,59

3 110 000,00 RDLP
Krosno

-

3 341 600,00 Razem
187 400,00 RDLP
Krosno

-

RDLP
Kraków

-

RDLP
Lublin

187 400,00 Razem
19 914 015,00 Ogół
em

* producenci leśnego materiału rozmnożeniowego zarejestrowani w Biurze Nasiennictwa
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9.6. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO KLIMATU
I WARSTWY OZONOWEJ –PRIORYTET 6
Podkarpacie pod względem jakości powietrza zalicza się do czystszych regionów w Polsce.
Pod względem emisji pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych województwo w roku 2009
zajmowało 13 miejsce w kraju, pod względem emisji gazów miejsce 14. 91 Stan taki nie ulega istotnym
zmianom na przestrzeni ostatnich kilku lat. Emisja zorganizowana gazów i pyłów, ze źródeł
punktowych, zaliczonych do znacząco oddziałujących na jakośd powietrza, na przestrzeni lat ulega
ograniczeniu. Ze względu na wyczerpywanie się prostych metod redukcji, od 2000 r. tendencja ta
jednak w ujęciu rocznym wyraźnie maleje. Emisja pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych w roku
2009 w stosunku do roku bazowego 2006 uległa zmniejszeniu o 37% a emisja gazów o 5,3%.
W stosunku do roku poprzedniego (2008) emisja pyłów uległa obniżeniu o 13%, natomiast emisja
gazów spadła o 11%.
Pomimo generalnie zadowalającej jakości powietrza na obszarze województwa w ostatnich
latach, w miarę rozwoju technik badawczych i wdrażania metodyk oceny stanu atmosfery ujawniły
się problemy92 związane z przekroczeniami standardów imisyjnych pyłu zawieszonego PM10 oraz
benzo(a)pirenu na terenach o intensywnej urbanizacji tj. w Rzeszowie, Przemyślu, Jaśle, Krośnie,
Jarosławiu, Mielcu i Nisku. W latach 2009 – 2010 nie odnotowano poprawy w tym zakresie.
W związku z wejściem w życie w roku 2010 Dyrektywy 2008/50/UE w sprawie jakości powietrza
i czystszego powietrza dla Europy wprowadzającej obowiązek oceny powietrza w zakresie pyłu
PM2,5 ujawniły się nowe problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza w województwie pyłem
najdrobniejszej frakcji. Dotyczą one również obszarów intensywnie zurbanizowanych, tj. kilku
największych miast województwa – Przemyśla, Krosna, Jasła, Niska i Rzeszowa.
Główne cele określone w Programie ochrony środowiska dotyczące ochrony i poprawy
jakości powietrza w województwie mają byd realizowane poprzez działania zmierzające do
ograniczenia emisji niskiej, komunikacyjnej oraz emisji ze źródeł przemysłowych i energetyki,
w szczególności na terenach stwierdzanych przekroczeo standardów imisyjnych jakości powietrza.
Przyjęto również, iż wszystkie cele i działania wiążące się ze zmniejszeniem emisji
zanieczyszczeo z terenu województwa będą równocześnie przeciwdziaład zmianom klimatu.
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych jest efektywne w największym stopniu poprzez produkcję
energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych. Realizacja tego rodzaju działao została omówiona
w odrębnym rozdziale niniejszego opracowania.
Cele ekologiczne dotyczące ograniczania emisji ze źródeł niskich, redukcji emisji pochodzącej
z energetyki zawodowej i przemysłowej oraz komunikacyjnej są realizowane, co znajduje
odzwierciedlenie w dośd dobrej jakości powietrza na terenie przeważającej części województwa.
Niemniej w kontekście nowych wyników monitoringu powietrza (2009-2010) i terminów dotrzymania
91
92

Źródło: Ochrona Środowiska GUS 2010
Na podstawie ocen jakości powietrza opracowywanych corocznie przez WIOŚ w Rzeszowie.
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poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji w powietrzu, działania w tym zakresie
wymagają intensyfikacji, w szczególności na terenach znacznej urbanizacji. Dla pyłu PM10 poziom
dopuszczalny winien byd dotrzymany do czerwca 2011 roku, a dla pyłu PM2,5 do 1 stycznia 2015
roku, poziom docelowy dla benzo(a)pirenu ma byd osiągnięty do 2013 roku.
Cel dotyczący ograniczenia wzrostu emisji zanieczyszczeo komunikacyjnych w miastach
i miejscowościach położonych przy trasach o dużym natężeniu ruchu, będzie możliwy do realizacji
w dłuższym horyzoncie czasowym, z uwagi na koniecznośd realizacji szeregu kosztownych
i czasochłonnych przedsięwzięd komunikacyjnych (obwodnice, drogi szybkiego ruchu).
Opracowane zostały naprawcze Programy Ochrony Powietrza dla stref, dla których powstał
obowiązek ich opracowania na podstawie wcześniejszych ocen tj. strefy miast Przemyśl, miasta
Rzeszów i strefy jasielskiej. W latach 2009 - 2010 w wyniku przeprowadzonych ocen zaistniał
obowiązek opracowania kolejnych nPOP w zakresie benzo(a)pirenu (dwie strefy: miasta Rzeszów
i podkarpacka) i pyłu PM2,5 (jedna strefa podkarpacka). Programy będą opracowane dla stref
w nowym ich układzie na terenie województwa93.
Na obszarze województwa realizowane są działania służące ograniczaniu emisji i pośrednio
poprawie jakości powietrza, w tym na terenach, gdzie nie są dotrzymywane standardy jakości
powietrza. Prócz zadao ujętych w POŚ (Tabela 14) zrealizowanych w latach poprzednich, w tym
objętych sprawozdaniem za lata 2007 – 2008, w latach 2009 – 2010 zostały zrealizowane kolejne
inwestycje na rzecz poprawy jakości powietrza.
W zakresie ograniczania emisji ze źródeł przemysłowych i energetyki w latach 2009 – 2010
zrealizowano94:
• Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu –
zamontowanie nowoczesnego kotła wodnego typy WR-12 o mocy 12MWw opalanej
węglem Ciepłowni „Zasanie”, co pozwoliło na ograniczenie pracy kotłów WR-25
przede wszystkim w sezonie letnim;
• Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” Sp. z o.o. w Rzeszowie – modernizacja topialni
polegająca na zainstalowaniu nowoczesnego pieca indukcyjnego z zamkniętym
układem chłodzenia i wentylacją oraz likwidacja dwóch pieców łukowych i trzech
pieców indukcyjnych, modernizacja formierni, modernizacja chłodzenia pieców oraz
maszyn i urządzeo w odlewni przez zastosowanie zamkniętego układu chłodzenia, co
w efekcie spowoduje zmniejszenie emisji pyłu i niektórych metali zawartych w pyle
oraz dwutlenku azotu i tlenku węgla;
• Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Rzeszów S.A. w Rzeszowie – na wydziale
galwanizerni wykonano modernizacje polegająca na zmianach technologicznych
w instalacji,
• PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A. – trwa budowa bloku kogeneracyjnego
wytwarzania energii elektrycznej o mocy 25MWe i ciepła ok. 15MWt w oparciu
93
94

Nowy podział został wprowadzony zapisami Dyrektywy 2008/50/UE
Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2009 roku. WIOŚ W Rzeszowie
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•

•

•

•

o silniki spalinowe Diesla, wykorzystującego oleje roślinne, czego wynikiem będzie
ograniczenie emisji pyłów oraz dwutlenku siarki i dwutlenku węgla wiążące się
z ograniczeniem ilości godzin pracy kotłów węglowych realizowane są działania
transportu gazu poreakcyjnego);
FENICE POLAND Spółka z o.o. w Bielsku – Białej - Jednostka Operatywna w Rzeszowie
– zmodernizowane trzy kotły rusztowe, co skutkuje zmniejszeniem zużycia paliwa
i ilości spalin, a w konsekwencji zmniejszeniem o ok. 14% emisji pyłu, dwutlenku
siarki i tlenków azotu;
Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o. w Jaśle – zamontowanie układu filtrów
tkaninowych, która to inwestycja powoduje ograniczenie niezorganizowanej emisji
pyłu sadzy do środowiska;
MPGK Krosno Sp. z o.o. Oddział Energetyki Cieplnej – Ciepłownia „Łężaoska”–
modernizacja kotłowni, rozpoczęcie prac dokumentacyjnych budowy bloku
kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej o mocy 1,225MWe i energii
cieplnej 6,8 MWt opalanego biomasą
Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z .o.o. – modernizacja układu
odprowadzania gazów z produkcji nawozów pylistych.

W latach 2009-2010 zrealizowane działania w zakresie ograniczania emisji niskiej
dotyczyły :
• termomodernizacji 163 budynków użyteczności publicznej na obszarze całego
województwa, w tym: 1 w powiecie bieszczadzkim (m.Ustrzyki Dolne), 10 w powiecie
jasielskim (m. Jasło i gm. Dębowiec), 2 w powiecie krośnieoskim (m. Iwonicz Zdrój),
4 powiecie sanockim (m.Sanok), 7 w powiecie leskim (m. Lesko), 7 w powiecie
jarosławskim (m. Jarosław, gm. Pawłosiów, gm .Rokietnica), 2 w powiecie
lubaczowskim (m. Lubaczów), 14 w powiecie przemyskim (m Dubiecko, gm.
Fredropol, gm. Orły, gm Przemyśl), 1 w powiecie przeworskim (m. Przeworsk),
1 w powiecie kolbuszowskim (m. Kolbuszowa), 14 w powiecie łaocuckim (m. Łaocut,
gm. Łaocut, gm. Czarna), 5 w powiecie ropczycko – sędziszowskim (m. Ropczyce
i m. Sędziszów Małopolski), 2 w powiecie rzeszowskim (m. Dynów, m. Sokołów
Małopolski), 1 w powiecie strzyżowskim (m. Strzyżów), 17 w powiecie dębickim
(m. Dębica, gmina Dębica, gm. Brzostek, gm. Pilzno), 2 w powiecie leżajskim (m.
Leżajsk i m. Nowa Sarzyna), 13 w powiecie mieleckim (m. Mielec, gm .Mielec),
7 w powiecie niżaoskim (m. Nisko, gm. Jeżowe), 6 w powiecie stalowowolskim
(Stalowa Wola, gm. Radomyśl nad Sanem), 2 w powiecie tarnobrzeskim – ziemskim
(m. Nowa Dęba i m. Baranów Sandomierski), 4 na terenie miasta Tarnobrzeg, 2 na
terenie miasta Krosno, 6 na terenie miasta Przemyśl oraz 33 na terenie miasta
Rzeszów;
• zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe lub olejowe, w tym budowy lub
modernizacji kotłowni w indywidualnych systemach grzewczych oraz modernizacji
instalacji c.o. w 19 budynkach użyteczności na terenie województwa, w tym:
95

95

Źródło: Informacje ze starostw uzyskane na potrzeby niniejszego opracowania

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

str. 124

wróć

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010

•

•
•

•

2 w powiecie bieszczadzkim (m. Ustrzyki Dolne), 1 w powiecie brzozowskim (m.
Brzozów), 2 w powiecie jarosławskim (m. Jarosław w tym kotłownia miejska),
1 w powiecie lubaczowskim (m. Lubaczów), 2 w powiecie przemyskim (gm. Żurawica),
1 w powiecie łaocuckim (gm. Markowa), 1 w powiecie strzyżowskim (gm. Czudec),
1 w powiecie dębickim (gm. Brzostek), 4 w powiecie mieleckim ( m. Mielec, gm.
Przecław, gm. Tuszów Narodowy), 1 w powiecie niżaoskim (gm. Jeżowe);
2 w powiecie leżajskim (gm. Grodzisko Dolne);
wymiana stolarki okiennej w 23 budynkach użyteczności publicznej na terenie
województwa, w tym w 6 na terenie miasta Rzeszów, 1 na terenie miasta Krosno,
2 na terenie miasta Tarnobrzeg, 1 w powiecie bieszczadzkim (m. Ustrzyki Dolne),
3 w powiecie jarosławskim (m. Jarosław), 3 w powiecie przemyskim (gm. Fredropol,
gm. Żurawica), 9 w powiecie niżaoskim (m. Nisko, m. Rudnik nad sanem i m. Ulanów);
modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie miast: Krosno, Tarnobrzeg,
Przemyśl, Rzeszów;
likwidacja tradycyjnych pieców węglowych w 34 blokach mieszkalnych na Osiedlu
Śródmieście i podłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 26 nowych
przyłączeo do miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Rzeszów;
instalacja kolektorów słonecznych w 16 budynkach użyteczności publicznej na terenie
województwa, w tym na terenie miasta Rzeszów (1), miasta Leżajsk (1), miasta
Krosno (2), miasta Lubaczów (2), miasta Przeworsk (1), miasta Mielec (2) wraz
pompami ciepła, w powiecie strzyżowskim w gm. Czudec (1), w powiecie łaocuckim
w gm. Czarna (2), w powiecie rzeszowskim w gm. Sokołów Małopolski (1), w powiecie
przemyskim w gm. Przemyśl (1), na terenie miasta Dębica (2) wraz z pompami ciepła
oraz pomp ciepła na terenie gminy Dębowiec w powiecie jasielskim

W latach 2009-2010 zrealizowane działania w zakresie ograniczania emisji komunikacyjnej
dotyczyły:
• modernizacji taboru komunikacji miejskiej z zastosowaniem jako paliwa gazu CNG
w Rzeszowie i Przemyślu;
• zastosowania mokrego czyszczenia odcinków ulic, chodników i parkingów
w Rzeszowie;
• realizacji szeregu działao dotyczących modernizacji nawierzchni ulic oraz dróg
powiatowych i gminnych na terenie całego województwa;
• realizacji przedsięwzięd w zakresie modernizacji dróg krajowych i wojewódzkich.
Ważniejsze wskaźniki realizacji celów ekologicznych w zakresie ochrony powietrza
przedstawiono w poniższej Tabeli 12.
Tabela 19 zawiera ocenę realizacji priorytetowych działao w zakresie ochrony powietrza,
określonych w POŚ. W Tabeli 20, która zawiera ich uszczegółowienie, oceniono stopieo realizacji
poszczególnych zadao w zakresie zarządzania i monitoringu oraz inwestycji ograniczenia emisji
z przemysłu i energetyki zawodowej oraz inwestycji w zakresie ograniczenia emisji niskiej z sektora
komunalnego i emisji komunikacyjnej.
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Tabela 18. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów ekologicznych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu
Wartośd w roku
Nazwa wskaźnika

2006
1.

2009
2.

Ilośd stref o stwierdzonych

2010
3.

Wskaźniki stanu środowiska i rezultatu
Emisja zanieczyszczeo
3 600,2
powietrza przez podmioty
korzystające ze środowiska
[tys/ton/rok].]
Emisja zanieczyszczeo
3,2
pyłowych do powietrza z
zakładów szczególnie
uciążliwych *tys. ton/rok+
Emisja zanieczyszczeo
3 593,5
gazowych do powietrza z
zakładów szczególnie
uciążliwych *tys ton/rok+
Wskaźniki stanu
Ilośd stref o przekroczeniach
3 (w
dopuszczalnych poziomów
zakresie
substancji w powietrzu,
PM10)
wymagających opracowania i
wdrożenia POP [szt.]

Zakładana wartośd
w roku
2011
2015
4.

b.d.

5.

b.d.

2,0

b.d.

3 402,2

b.d.

3 (w zakresie
PM10)

0
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b.d.

7

2

6.

b.d.

-

2 (w zakresie
PM10) i 1 w
zakresie PM2,5

Źródło
danych

-

-

7.

GUS

Ocena zmian
8.

Uwagi
9.

-

GUS

Zmniejszenie
emisji o 37%

-

GUS

Zmniejszenie
emisji o 5,3%

-

WIOŚ w
Rzeszowie

Brak możliwości
oceny
rzeczywistych
zmian

Niezbędna jest
zmiana wskaźnika,
gdyż w latach
2006 -2010
trzykrotnie zmieniał
się podział na strefy
z 25 poprzez 9
do 2 w roku 2010.
Ponadto w roku
2010 rozszerzono
ocenę o pył PM2,5.

-

WIOŚ w

Brak możliwości

Niezbędna jest
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przekroczeniach docelowych
poziomów substancji
w powietrzu, wymagających
opracowania i wdrożenia
POP[szt.]

Zwiększenie stopnia redukcji
wytworzonych zanieczyszczeo
pyłowych *%+
Zwiększenie stopnia redukcji
wytworzonych zanieczyszczeo
gazowych [%]

Zmniejszenie emisji głównych
zanieczyszczeo powietrza
z zakładów szczególnie
uciążliwych *tys.ton/rok+:
-dwutlenek siarki
- tlenki azotu
- pyły
- dwutlenek węgla
Nakłady inwestycyjne na
ochronę powietrza i klimatu
*tys. zł+

(w zakresie
benzo(a)pirenu)

98.8

SO2 – 1,2%
NOX — 2,4%
CO – 5,2%
Węglowodorów
62,0%
Inne - 89,6%

98,7

SO2 – 21,9%
NOX — 2,9%
CO – 21,4 %
Węglowodorów 71,8%
Inne – 95,4%

b.d.

14,1
6,5
3,2
3 567,7
41 968,4

oceny
rzeczywistych
zmian

GUS

Zmniejszenie
stopnia redukcji
o niespełna 0,1%
Wzrost poziomu
redukcji
SO2 o 20,7%
NOx o 0,5%
CO o16,2%
Węglowo-dorów
o 9,8%
innych o 5,8%
Zmniejszenie
emisji

(w zakresie
benzo(a)pirenu)

b.d.

b.d.

99,4

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

8,8
5,5
2,0
3 383,7
24 655,3

Rzeszowie

GUS

-

0,9
5,8
2,5
3 283,0
1 779 000,0

-

GUS

GUS

zmiana wskaźnika,
gdyż w latach 2006
-2010 trzykrotnie
zmieniał się podział
na strefy z 25
poprzez 9 do 2
w roku 2010.
Ponadto w roku
2010 rozszerzono
ocenę o pył PM2,5.

SO2 o 5,3
NOx o 1,0
Pyłów o 1,2
CO2 o 184,0
Ograniczenie
nakładów

Tabela 19. Realizacja działao priorytetowych w zakresie ochrony powietrza
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L.p

1.

Rodzaj działania/ przedsięwzięcia

Jednostki
i podmioty realizujące

2.

Zarządzanie i monitoring
1.
Monitoring i coroczna ocena jakości
powietrza w strefach
z uwzględnieniem rozszerzenia badao
zgodnie wymogami ustawowymi
2.
Opracowywanie naprawczych
programów ochrony powietrza dla
stref o stwierdzonych
przekroczeniach dopuszczalnych
i docelowych poziomów substancji
w powietrzu
Inwestycje
3.
Inwestycje w zakresie ograniczenia
emisji z przemysłu i energetyki
zawodowej, w tym m.in. budowa
i modernizacja instalacji oraz nowe
technologie produkcji
4.
Działania i przedsięwzięcia
wymagające realizacji w związku
z terminem (sty-czeo 2008)
obowiązywania wymagao dyrektywy
2001/80/UE w sprawie ograniczania
emisji z dużych źródeł spalania paliw
oraz w przemyśle w związku z
obowiązkiem wypełnienia warunków
pozwoleo zintegrowanych.

3.

Termin
realizacji
4.

Źródło
finansowania
5.

Zakres realizacji

6.

Uwagi

7.

WIOŚ w Rzeszowie

praca ciągła

budżet paostwa

Realizowane corocznie

Wojewoda
od 1.01.2008r. Samorząd
Województwa

termin i liczba
naprawczych
POP
uzależniony
od wyników
corocznej
oceny

budżet paostwa,
środki samorządu
wojewódzkiego

Zrealizowane w zakresie
wynikającym z POŚ, kolejne
nPOP wymagają opracowania
na podstawie ocen
wykonywanych w latach 2008 2010

przedsiębiorstwa

2008-2011

środki własne
przedsiębiorstwa,
NFOŚiGW
WFOŚiGW

-

Ocena realizacji wg Tabeli
14 zawierającej zadania
określone w POŚ

przedsiębiorstwa

2008-2015

środki własne
przedsiębiorstwa
fundusze UE

Zrealizowane. ze środków EFRR
przy udziale
NFOŚ i GW

Wszystkie
zewidencjonowane
w województwie duże
źródła spalania (16
zakładów – instalacji)
posiadają wymagane
pozwolenia zintegrowane
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ocenę realizacji
szczegółowych zadao
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5.

Realizacja określonego przez
Wojewodę Podkarpackiego
Rop. Nr 49 z dnia 22.08.2006r.
Programu ochrony powietrza dla
miasta Przemyśl.

samorząd – gmina miejska,
przedsiębiorstwa

2006 - 2020

środki własne
samorządu
i przedsiębiorstw,
NFOŚ i GW,
WFOŚ i GW, FS

6.

Realizacja działao i przedsięwzięd
wykorzystujących w produkcji energii
źródła odnawialne.

JST, przedsiębiorstwa

2008-2015 do
2020

7.

Realizacja zadao w zakresie poprawy
infrastruktury drogowej
i usprawnienia płynności ruchu.

zarządzający drogami

2008-2015
i dłużej

środki własne
przedsiębiorstw,
środki
samorządów,
EFRR, FS
środki własne,
EFRR
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Program jest wdrażany,
wymaga uaktualnienia,
w zakresie terminów
przewidzianych do realizacji
inwestycji, zgodnie
z wymaganiami dyrektywy
2008/50/WE z dnia 21 maja
2008 roku w sprawie jakości
powietrza i czystszego
powietrza dla Europy.
W realizacji

Sprawozdanie w tym
zakresie jest
przedmiotem odrębnego
rozdziału niniejszego
Raportu

W realizacji
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Tabela 20. Realizacja ważniejszych przedsięwzięd dotyczących realizacji celów ekologicznych w zakresie ochrony powietrza
L.p
1.

Rodzaj działania/ przedsięwzięcia

Jednostki
i podmioty realizujące

2.

Zarządzanie i monitoring
1.
Opracowanie naprawczego Programu
Ochrony Powietrza dla strefy miasta
Rzeszów

Termin
realizacji

3.

4.

Źródło
finansowania

Zakres realizacji

5.

6.

od 1.01.2008r. Samorząd
Województwa

2008-2009

środki samorządu
woj.

Zrealizowane

od 1.01.2008r. Samorząd
Województwa

2008-2009

środki samorządu
woj.

Zrealizowane

Inwestycje w zakresie ograniczenia emisji z przemysłu i energetyki zawodowej
1.
Instalacja do produkcji biodiesla
RN Jedlicze S.A.

2008

Niezrealizowane

2.

2008 - 2010

środki własne
przedsiębiorstwa,
NFOŚiGW
środki własne
przedsiębiorstwa,
NFOŚiGW,
środki własne
przedsiębiorstwa,
NFOŚiGW,
środki własne
przedsiębiorstwa,
NFOŚiGW,
środki własne
przedsiębiorstwa,
WFOŚiGW
środki własne
przedsiębiorstwa,
WFOŚiGW

Zrealizowane

2.

3.

4.

5.

6.

Opracowanie naprawczego POP dla
strefy miasta Jasło

Modernizacja węzłów oczyszczania
gazów odlotowych z produkcji
nawozów granulowanych
Modernizacja technologii produkcji
ziem bielących (etapII)

Zakłady Chem. „Siarkopol”
Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

Budowa instalacji ograniczenia emisji
lotnych związków organicznych ze
źródeł technologicznych

Sanockie Zakłady przemysłu
Gumowego
„STOMIL SANOK” S.A.

Modernizacja instalacji wentylacyjnej,
eliminującej substancje szkodliwe
(lotne związki organiczne)
Modernizacja kotłów OR-32

Zakłady Metalowe
DEZAMET S.A. w Nowej Dębie

Zakłady Chem. „Siarkopol”
Sp. z o.o. w Tarnobrzegu

Cukrownia „Ropczyce” S.A.
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2008

zakooczenie I
kw. 2008
zakooczenie I
kw. 2008
2008

Uwagi
7.

POP przyjęty uchwałą
Sejmiku Woj. Podk.
Nr XLII/804/10 z dnia 25
stycznia 2010r.
POP przyjęty uchwałą
Sejmiku Woj. Podk.
Nr XLII/805/10 z dnia 25
stycznia 2010r.
Odstąpiono od realizacji
przedsięwzięcia

Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane

Zrealizowane
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Inwestycje w zakresie ograniczenia emisji niskiej z sektora komunalnego i emisji komunikacyjnej
1.
Rozbudowa i modernizacja
MPEC Sp. z o.o.w Mielcu
2008
magistralnej sieci cieplnej w Mielcu
2.
Budowa kotłowni olejowej w SP na
Urząd Gminy
2008
terenie gminy Grodzisko Dolne.
Grodzisko Dolne.
3.

Modernizacja kotłowni węglowych
w obiektach oświa-towych i Urzędzie
Gminy
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej

Urząd Gminy Baligród.

5.

Modernizacja taboru komunikacji
miejskiej – autobusy CNG

Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Rzeszowie.

6.

Termomodernizacja budynku
ZSZ nr4 w Dębicy

Starostwo Powiatowe
w Dębicy

2008

Modernizacja miejskiego systemu
ciepłowniczego Rzeszowa
Termomodernizacja Szpitala
Powiatowego w Ustrzykach Dln.

MPEC Sp. z o.o. w Rzeszowie

2008

Termomodernizacja obiektu
i modernizacja kotłowni węglowej na
gazową w Specjalistycznej Przy-chodni
Rejonowej
w Lesku
Przebudowa kotłowni węglowej na
gazową wraz z modernizacją węzłów
cieplnych oraz instalacji

SPZOZ w Lesku

4.

7.
8.

9.

10.

2008
Gmina i Miasto Jasło.

Starostwo Powiatowe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w
Przeworsku.
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2008

2008 -2010

zakooczenie
I kw. 2008
2008

2008 - 2010

środki własne, FS

Zrealizowane

środki własne
gminy,
FS
środki własne
gminy,
FS
środki własne
gminy, WFOŚiGW

Zrealizowane

Dwie kotłownie w
obiektach oświatowych

Zrealizowane

Zrealizowane w latach
2007 – 2008

środki własne
przedsiębiorstwa,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
środki własne
powiatu,
WFOŚiGW
środki własne,
WFOŚiGW
WFOŚiGW

środki własne,
WFOŚiGW

środki własne
przedsiębiorstwa,
FS, EFRR

Zrealizowane w Jaśle (bud.
Starostwa Powiatowego)
i w Kołaczycach (bud. sali
gimnastycznej)
Wymiana 40 szt.
autobusów zasilanych ON
na zasilane sprężonym
gazem CNG
Zrealizowane

Zrealizowane
Zrealizowane

W realizacji

Zrealizowane łącznie
z modernizacją kotłowni
w latach 2009 - 2010
Wykonana termoizolacja,
modernizacja kotłowni
realizowana w latach
2010 - 2011

W realizacji w latach
2010 - 2011
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11.

Termomodernizacja obiektów oświat.
miasta Przemyśla I etap

Gmina Miejska Przemyśl.

Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej na terenie
gminy Ustrzyki Dolne

Miasto i Gmina Ustrzyki
Dolne

Modernizacje kotłowni w obiektach
oświatowych (SP) na terenie gminy
Jeżowe.

Gmina Jeżowe

14.

Przedsięwzięcia służące redukcji emisji
niskiej na terenie gminy Pysznica.

Gmina Pysznica

2008 – 2010

18.

Przedsięwzięcia służące redukcji emisji
niskiej na terenie gminy Radomyśl
n/Sanem.
Realizacja projektu kursowania
autobusu szynowego (wraz
z modernizacją i rozbudową niezbędnej
infrastruktury) na trasie Strzyżów Rzeszów WSK – Lotnisko Jasionka –
Kolbuszowa

Gmina
Radomyśl nad Sanem

2008 - 2010

Podkarpackie Stowarzyszenie
Samorządów Terytorialnych.

2008 – 2010
do 2013

12.

13.

19.

2008 – 2010

2008 - 2010

2008 – 2010

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

środki własne
gminy,
FS, EFRR
środki własne
gminy,
FS, EFRR

Zrealizowane

Kontynuacja zadania
w latach 2010-2012

W realizacji

środki własne
gminy,
WFOŚiGW, FS

W realizacji

Realizowane
sukcesywnie,
kontynuowane w latch
2010 -2011
Wymiana kotłów na
gazowe zrealizowana
w dwóch szkołach (m.
Nart Nowy i Cholewiana
Góra), kontynuacja zadao
w 2011 roku

środki własne
gminy,
WFOŚiGW, FS
środki własne
gminy,
WFOŚiGW, FS
środki własne,
FS, EFRR

W realizacji

Zrealizowane częściowo

Termomodernizacja
1 obiektu szkoły

Częściowo zrealizowane
(zakup 4 szynobusów)

W roku 2011 samorząd
woj. zakupił kolejne
5 szynobusów, które będą
kursowad na trasie
Rzeszów – Strzyżów –
Jasło – Zagórz oraz
Rzeszów-JarosławHoryniec Zdrój
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9.7. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I PRZYWRÓCENIE
WARTOŚCI UŻYTKOWEJ GLEB – PRIORYTET 7
Działania w zakresie realizacji przyjętych w programie priorytetów są sukcesywnie
realizowane, dotyczy to głównie terenów o największej powierzchni i skali degradacji tj. likwidacji
trzech kopalni siarki i rekultywacji terenów pokopalnianych w rejonie tarnobrzeskim
i lubaczowskim. Intensywnośd prowadzonych prac zmierzających do nadania wartości użytkowych
tym terenom uzależniona jest od otrzymywanych środków. Są to zadania rządowe finansowane
przez budżet paostwa i NFOŚiGW. Planowany termin zakooczenia procesu to rok 2013.
Likwidacja kopanek (dawnych szybów naftowych) jest realizowana sukcesywnie,
w pierwszej kolejności likwidowane są kopanki stwarzające największe zagrożenie dla ludzi oraz
zwierząt. Wg informacji PGNiG w Warszawie O/Sanok w roku 2009 (brak informacji za rok 2010)
zlikwidowano 11 obiektów na terenie powiatu krośnieoskiego. Łącznie w latach 2006 -2009
zlikwidowano 115 kopanek.
Sukcesywnie realizowane są zadania związane z likwidacją i rekultywacją składowisk.
W okresie objętym POŚ wg stanu na rok 2010 na terenie województwa zakooczono rekultywację
10 składowisk komunalnych i 1 składowiska przemysłowego. Aktualnie tereny tych składowisk
podlegają długoterminowemu monitoringowi.
W wyniku realizacji działao rekultywacyjnych powierzchnia gruntów wymagających
rekultywacji na terenie województwa podlega corocznemu, sukcesywnemu zmniejszaniu.
W stosunku do roku bazowego 2006 ogólna powierzchnia gruntów zdewastowanych
i zdegradowanych w roku 2009 (brak danych za rok 2010) uległa znacznemu ograniczeniu o blisko
32%. W stosunku do roku 2008 objętego poprzednim raportem z wykonania wojewódzkiego
programu ochrony środowiska zmniejszyła się o blisko 10%.
Niezbędna jest zmiana miernika dotyczącego ilości wyeliminowanych przypadków
przekroczeo standardów gleby i ziemi. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 kwietnia
2007 roku o szkodach w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2007 roku Nr 75 poz. 493), która
wprowadziła zmiany w innych ustawach został zniesiony obowiązek (uchylony art. 110 ustawy
Prawo ochrony środowiska) prowadzenia przez starostów rejestrów przekroczeo standardów
ziemi i gleby. Aktualnie obowiązek prowadzenia rejestrów szkód w środowisku, w tym szkód
powstałych w powierzchni ziemi (zanieczyszczenie gleby lub ziemi wiążące się przekroczeniem
standardów ziemi i gleby) należy do obowiązków Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Wg stanu na 2010 rok w rejestrze prowadzonym przez GIOŚ na terenie województwa znajduje się
9 szkód powierzchni ziemi i gleby, z których 5 podlega długoterminowym działaniom naprawczym.

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.
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W małym stopniu realizowane są zadania związane z ochroną gleb. Przeprowadzone
badania dowodzą, że kolejne lata nie przynoszą zahamowania procesu zakwaszania gleb,
skutkiem czego jest postępujący proces degradacji gleb. Ponadto wysoka kwasowośd stanowi
czynnik sprzyjający migracji i absorbcji zanieczyszczeo przez rośliny. Nie ulega zmianie tendencja
pogłębiającego się deficytu zawartości fosforu w glebach.
Ochronie gleb sprzyja rolnictwo ekologiczne. W 2009 roku na terenie województwo
podkarpackiego było 2050 producentów ekologicznych, w tym 2014 gospodarstw ekologicznych
i 21 przetwórni ekologicznych. Ilośd producentów ekologicznych w 2010 r. nieznacznie wrosła do
liczby 2127. Dominowali producenci prowadzący działalnośd w zakresie ekologiczne uprawy roślin
i utrzymania zwierząt (2091). W 2010 r. przybyła tylko jedna przetwórnia ekologiczna. Ponadto
przybyła kategoria producentów wprowadzających na rynek produkty ekologiczne (22 )96
Cele w zakresie ochrony powierzchni ziemi zostały określone prawidłowo, działania
i zadania służące ich osiągnięciu winny byd sukcesywnie realizowane.
W odniesieniu do pozostałych działao nie odnotowuje się rozbieżności pomiędzy
przyjętymi działaniami, a ich wykonaniem, ze względu na ich ciągły charakter.

96

Źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – publikacje: Producenci ekologiczni w 2009 r., Producenci
ekologiczni w 2010 r.

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.
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Tabela 21 Ważniejsze wskaźniki realizacji celów w zakresie ochrony powierzchni ziemi i przywrócenia wartości użytkowej gleb
Wartośd
w roku bazowym

Nazwa wskaźnika

2006 r.
1.

Zakładana wartośd
w roku

2009 r.

2.

2010 r.

3.

2011 r.

4.

2015r.

5.

Źródło
danych

6.

7.

Ocena zmian

Uwagi
8.

9.

Wskaźniki presji
Grunty zdewastowane i zdegradowane
wymagające rekultywacji *ha+
Powierzchnia gruntów ornych
niezagospodarowanych (odłogów i
ugorów) *tys. ha +
Wskaźniki reakcji
Grunty zdewastowane i zdegradowane
zrekultywowane i zagospodarowane
[ha/rok]

2534

1715

b.d.

800

-

GUS

112,2

41,5

b.d.

0

-

GUS,

50

-

GUS

Zmniejszenie pow. gruntów
zrekult. i zagosp. w ciągu roku
41%

-

WIOŚ
w
Rzeszowie

Ograniczenie liczby składowisk
przewidzianych do
rekultywacji

-

WIOŚ
w
Rzeszowie

-

WIOŚ
w
Rzeszowie

Brak możliwości oceny zmian z Niezbędna zmiana miernika
uwagi na zaniechanie
prowadzenia rejestrów
wynikające ze zmian
legislacyjnych
Ograniczenie liczby składowisk
przewidzianych do zamknięcia
i rekultywacji

GUS,

Znaczący wzrost

105

61 b.d.

Ilośd zamkniętych i zrekultywowanych
składowisk przemysłowych
z 11 funkcjonujących *szt.+
[Stan na koniec 2006 r.]
Ilośd wyeliminowanych przypadków
przekroczeo standardów jakości gleby
i ziemi [szt.]

0 zamkn. -4
sklad.
zrekult.- 1

zamkn. - 5
sklad.
zrekult. .- 1

0 b.d

b.d

Ilośd zamkniętych i zrekultywowanych
składowisk komunalnych
z liczby 41 funkcjonujących*szt.+
Stan na konie 2006r.]
Liczba zarejestrowanych gospodarstw
ekologicznych, w tym z certyfikatem
[szt.]

0 zamkn.
skład.-13
zrekult.- 9
1164
(399)

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

zamkn.
skład. -14
zrekult. –
10
2014
2091
(723)
(b.d.)

-

61

-

2000

-

Zmniejszenie
powierzchni o 32%
Zmniejszenie
powierzchni o 63%

Wielkośd powierzchni ulega
zmianom w zależności od
realizowanych zadao, które są
zadaniami dlugoterminowymi

50% wzrost gosp. ekolog.
z certyfikatem
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Tabela 22.Realizacja działao priorytetowych w zakresie ochrony powierzchni ziemi i przywrócenia wartości użytkowej gleb
L.p
1.

Rodzaj działania/ przedsięwzięcia
2.

Zarządzanie i monitoring
1.
Utworzenie i prowadzenie
wojewódzkiej bazy danych
o terenach poprzemysłowych
2.
Monitoring terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi
i prowadzenie rejestrów
zawierających informacje o tych
terenach.
Inwestycje
3.
Rekultywacja terenów zdegradowanych kopalnictwem siarki –
Kopalni Siarki „Machów”
w skojarzeniu z wyrobiskiem
„Piaseczno”(woj.świętokrzyskie),
Kopalni Siarki „Jeziórko, Kopalni
Siarki „Basznia”
4.
Likwidacja 150 kopanek po dawnej
eksploatacji ropy naftowej

5.

Jednostki
i podmioty realizujące

Działania w zakresie rewitalizacji
terenów/obiektów poprzemysłowych. (była jednostka wojskowa
w Dębicy)

3.

Termin
realizacji
4.

Źródło finansowania

Zakres realizacji

5.

7.

Samorząd województwa

2008
praca ciągła

właściwi terytorialnie
starostowie

praca ciągła

Kopalnia Siarki Machów S.A.
w likwidacji: Kopalnia Siarki
„Machów”, Kopalnia Siarki
„Basznia”, KiZPS Siarkopol –
Zakład Górniczy „Jeziórko”

2008 - 2013

budżet paostwa,
NFOSiGW

w realizacji

Planowany termin
zakooczenia – koniec 2013
roku

PGNiG S.A., właściwi
terytorialnie starostowie

2008 - 2015

w realizacji

wg informacji PGNiG w latach
2006 – 2009 zlikwidowano
115 kopanek.

JST

2008 -2011

środki własne
PGNiG
środki samorządu
szczebla
powiatowego,
fundusze UE
środki samorządu
gminnego i
powiatowego, FS

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

środki własne

6.

Uwagi

-

Niezrealizowane

w realizacji

w realizacji
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6.

7.

8.

Bieżąca rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych surowców
pospolitych

Sukcesywna likwidacja
i rekultywacja przemysłowych
i komunalnych składowisk
odpadów
Bieżąca identyfikacja i likwidacja
przekroczeo standardów gleby
i ziemi

zadanie ciągłe

środki własne
przedsiębiorstwa

zadanie ciągłe

przedsiębiorstwa
JST

2008 - 2020

w realizacji

Wojewoda, podmioty
odpowiedzialne

zadanie
ciągłe

środki własne
przedsiębiorstwa,
środki gminne,
WFOŚiGW, FS
środki budżetu
województwa,
przedsiębiorstwa,
środki prywatne

przedsiębiorstwa

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

zadanie ciągłe

Rodzaj zadania podmioty
odpowiedzialne wymagają
dostosowania do
obowiązujących przepisów
(ustawa o szkodach w
środowisku i ich naprawie)
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9.8. OCHRONA PRZED HAŁASEM I PROMIENIOWANIEM
ELEKTROMAGNETYCZNYM - PRIORYTET 8
Doprowadzenie stanu klimatu akustycznego do wyznaczonych prawem granic wartości
dopuszczalnych jest zadaniem ekonomicznie trudnym i wymagającym dłuższego czasu realizacji.
Realizacja przyjętych kierunków działao stwarza szansę poprawy stanu obecnego.
Realizowane są zadania dotyczące dokładnej oceny stanu klimatu akustycznego. Zgodnie
z wymogami rozporządzenia w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może
powodowad negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których
wymagane jest sporządzenie map akustycznych. GDDKiA w Rzeszowie opracowała wymagane
rozporządzeniem mapy akustyczne, a następnie przekazała je do Sejmiku Województwa
Podkarpackiego celem opracowania programu ochrony przed hałasem dla terenów w pobliżu
dróg o natężeniu powyżej 6 mln pojazdów rocznie”. Projekt programu jest w opracowaniu.
Równocześnie realizowane są stopniowo zadania z zakresu czynnej ochrony przed
hałasem tj. obejścia drogowe miast wyprowadzające ruch tranzytowy poza ich centra,
modernizacje dróg poprawiające płynnośd ruchu oraz ekrany akustyczne w terenach
zabudowanych, przy głównych szlakach transportowych.
Na obszarze województwa podkarpackiego istnieją jednak jeszcze liczne odcinki dróg
wzdłuż których przekroczone są dopuszczalne poziomy dźwięku. W ramach monitoringu
kontrolnego przeprowadzonego w 2010 r. przez WIOŚ w Rzeszowie wykonano badania w trzech
różnych miejscach (Strzyżów, Krosno, Przemyśl) województwa podkarpackiego. Analiza
przeprowadzonych pomiarów hałasu w 2010r. wykazała, że we wszystkich punktach pomiarowokontrolnych niedotrzymany został dopuszczalny poziom dźwięku.
W odniesieniu do negatywnych oddziaływao związanych z hałasem przemysłowym
występują korzystne zmiany polegające na dostosowywaniu się zakładów do obowiązujących
norm, w przypadkach stwierdzonych w kontroli nieprawidłowości. Pozytywne zmiany są wynikiem
licznych inwestycji (modernizacje linii technologicznych oraz stosowanie obudów
dźwiękochłonnych) podjętych przez zakłady mające decydujący wpływ na poziom hałasu
przemysłowego w regionie.
Badania poziomów pól elektromagnetycznych w województwie podkarpackim
prowadzone są przez WIOŚ w Rzeszowie od 2005 r. W roku 2008 zasadniczej zmianie uległ sposób
prowadzenia badao monitoringowych poziomów pól elekromagnetycznych w środowisku.
Przeprowadzone badania wykazały, że na wyznaczonych obszarach województwa (65) nie
stwierdzono przekroczeo pól elekromagnetycznych. Przyjęte w Programie Ochrony Środowiska
działania są wykonywane w sposób ciągły i nie ma rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami
i działaniami, a ich wykonaniem.

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

str. 138

wróć

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010
Tabela 23. Ważniejsze wskaźniki realizacji celów ekologicznych w zakresie ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym
Wartośd w roku

Nazwa wskaźnika
2006 r.
2.

Źródło danych

2009 r.

2010 r.

2011 r.

2015 r.

4.

5.

6.

7.

3.

8.

Ocena zmian

Uwagi

9.

10.

Wskaźniki presji
Ilośd zakładów
przekraczających dopuszczalne
poziomyhałasu w stosunku do
zakładów skontrolowanych [%]

34,6

3

Stwierdzone przekroczenia
dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych [szt.]
Wskaźniki reakcji
Długośd wybudowanych
ekranów akustycznych w *km+

Liczba obiektów objętych
badaniami poziomu pól
elektromagnetycznych [szt.]

22,2

0,3

27

b.d.

-

b.d.

0

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r

-

-

b.d.

-

0

WIOŚ
w Rzeszowie

0

-

WIOŚ

W stosunku do 2006 roku,
w roku 2009 zmniejszyła się
liczba zakładów
przekraczających
dopuszczalne poziomy hałasu
w stosunku do zakładów
skontrolowanych o 35,8%
-

GDDKiA

-

-

WIOŚ

Zmniejszenieo 5%

Brak dokładnych danych
o długości wybudowanych
ekranów akustycznych na
Podkarpaciu. Jednakże na
podstawie analizy
uzyskanych ankiet oraz
informacji
z GDDKiA można zauważyd
że w ramach prowadzonych
prac przy budowie nowych
oraz remoncie istniejących
odcinków dróg instalowane
również były ekrany
akustyczne.
Należy zwiększyd liczbę
obiektów badawczych
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Tabela 24. Realizacja działao priorytetowych w zakresie ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym
L.p
1.

Rodzaj działania/ przedsięwzięcia

Termin realizacji

3.

4.

2.

Zarządzanie i monitoring
1.
Przekazanie Marszałkowi Województwa opracowanych map
akustycznych dla 10 odcinków dróg
krajowych (łączna długośd 61,5km)
o natężeniu ruchu min. 16 400
pojazdów na dobę (ponad 6mln
pojazdów w ciągu roku) tj. drogi
krajowej nr 4, nr 28, nr 9 celem
realizacji działania nr 2.
2.
Opracowanie programu ochrony
przed hałasem dla w/w obszarów
położonych poza aglomeracjami
o liczbie mieszkaoców >100 tys.
3.
Opracowanie mapy akustycznej
Rzeszowa (aglomeracja o liczbie
mieszkaoców > 100 tys. )
4.

Jednostki i podmioty
realizujące

Opracowanie map akustycznych dla
odcinków dróg o natężeniu ruchu
ponad 3mln pojazdów/rok

Źródło
finansowania
5.

Zakres realizacji
6.

Uwagi
7.

Zrealizowane
2008

GDDKiA

od 1.01.2008
samorząd
województwa
starosta
(prezydent)

(termin
ustawowy minął
z koocem
2007r.)

2007-2008

budżet paostwa,
środki samorządu
woj.

W trakcie
realizacji

W realizacji
2011-2012

zarządzający drogami

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

środki własne
GDDKiA
środki KFD

środki JST
środki GDDKiA,
środki KDF

2011-2012

W realizacji

Wyłoniono już wykonawcę „Programu ochrony
przed hałasem…” Planowany termin
zakooczenia opracowania to
30 listopada 2011 roku.
Trwają prace nad sporządzeniem mapy
akustycznej miasta Rzeszowa. Zgodnie
z umową mapa ma byd gotowa do
30 listopada 2011 roku.
W 2010 roku dokonano generalnego pomiaru
ruchu na drogach krajowych w wyniku czego
wyznaczono odcinki dróg o natężeniu ruchu
ponad 3 mln pojazdów/ rok (8200 poj./d).
W województwie podkarpackim było ich blisko
45. GDDKiA 5 maja ogłosiła przetarg na
sporządzenie w/w map akustycznych. Mapy te
dla wyznaczonych odcinków mają byd gotowe
do 30.12.2011r. W następnej edycji POŚ
uwzględnid odcinki dróg wojewódzkich.

str. 140

wróć

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010
5.

Opracowanie programów ochrony
przed hałasem dla obszarów
położonych w pobliżu głównych
dróg w województwie
podkarpackim o obciążeniu ruchem
powyżej 6mln pojazdów rocznie
6.
Monitoring hałasu i ocena stanu
akustycznego na terenach nie
objętych obowiązkiem
opracowania map akustycznych.
Inwestycje
7.
Budowa ekranów akustycznych dla
projektowanej przebudowy drogi
krajowej nr 4 i obwodnic miast:
Łaocuta, Jarosławia, Leżajska o
łącznej dl. 54,2km.

8.

Budowa ekranów akustycznych na
terenie miasta Rzeszów – ulica
Krakowska, Obwodnica Północna.

Programy określa
Sejmik Województwa
Podkarpackiego w
drodze uchwały

WIOŚ

2012-2013

zadanie ciągłe

środki samorządu
województwa
i WFOŚIGW
w Rzeszowie

budżet paostwa

Nie zrealizowane

Realizacja zgodnie
z przyjętym
programem badao
monitoringowych
W realizacji

GDDKiA

2008 - 2014

środki GDDKiA,
KFD, EFRR

środki własne JST,
WFOŚiGW
JST

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r

zakooczenie
2008

Skorygowano nazwę zadania uwzględniając
aktualne przepisy prawa i kompetencje oraz
inne źródła finansowania

W realizacji

W latach 2009-2010 zrealizowano budowę
ekranów akustycznych na następujących
odcinkach drogi krajowej nr 4: MachowaPilzno, Pilzno-Nagawczyna, NagawczynaRopczyce, Ropczyce-Sędziszów, SędziszówKlęczany, Rzeszów-Łaocut, oraz obwodnica
miasta Ropczyce. Oprócz tego w roku 2010
wykonano ekrany akustyczne w Pilznie
i Głogowie Małopolskim.
W 2008 zakooczono przebudowę ulicy
Krakowskiej wraz z montażem ekranów
akustycznych. Budowa ostatniego odcinka
północnej obwodnicy Rzeszowa o długości
2,6km ma zakooczyd się w 2012 roku. Ponadto
w roku 2009 zrealizowano budowę ekranów
akustycznych na al. Witosa, ul. Krakowskiej,
al. Batalionów Chłopskich oraz ulicy Lwowskiej
o łącznej długości 0,41km. W roku 2010 na
ul. Krakowskiej oraz ul. Ofiar Katynia
wykonano ekrany akustyczne o łącznej
długości 0,22km.
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9.9. OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN – PRIORYTET 9
Cel średniookresowy dotyczący ochrony kopalin poprzez racjonalne
zagospodarowanie jest realizowany w różnym stopniu poprzez przyjęte kierunki działao.

ich

Eksploatacja złóż łącznie z kopalinami towarzyszącymi dotyczy głównie
współwystępujących w złożach surowców energetycznych - gazu ziemnego i ropy naftowej.
Nielegalna eksploatacja surowców pospolitych (piasków i żwirów) została w znacznym stopniu
wyeliminowana.
Systematycznie dokumentowane są nowe złoża surowców podstawowych i pospolitych.
W roku 200997 (w chwili obecnej brak bilansu złóż za rok 2010) w stosunku do roku bazowego
2006 ogólna liczba udokumentowanych złóż zwiększyła się o 157 nowych złóż, pomimo
wykreślenia ich części z bilansu złóż terenu Podkarpacia. Na taką liczbę nowych złóż składają się
przede wszystkim udokumentowane na przestrzeni lat 2006 – 2009, a w szczególności w latach
2008 - 2009 złoża piasków i żwirów w liczbie ponad 100. Wynika to z dużego zapotrzebowania na
surowiec przy budowie i modernizacji dróg. Wskutek udokumentowania nowych złóż nastąpił
jedynie 3,5% przyrost zasobów piasków i żwirów, gdyż nowe złoża dokumentowane są na
potrzeby bieżącej, zintensyfikowanej eksploatacji, która w roku 2009 była większa o blisko 60% niż
w roku 2006. Nadal utrzymuje się tendencja dokumentowania i eksploatacji niewielkich złóż tych
surowców (często w granicach pojedynczych działek), co nie sprzyja ochronie całych rejonów
złożowych.
Udokumentowano 8 nowych złóż gazu ziemnego na terenie powiatu rzeszowskiego,
kolbuszowskiego, niżaoskiego i lubaczowskiego.
Mimo tego nastąpił ubytek zasobów
wydobywalnych gazu ziemnego (o około 14%) spowodowany wzrostem eksploatacji
i dokładniejszym zbilansowaniem zasobów w obrębie złóż istniejących. Eksploatacja w roku 2009
w stosunku do roku 2006 zwiększyła się o 28%.
W roku 2009 w stosunku do roku bazowego 2006 nastąpił przyrost wydobywanych
zasobów ropy naftowej o 34% na skutek dokładniejszego zbilansowania zasobów w złożach
istniejących, pomimo zmniejszenia się liczby złóż o 5 złóż wykreślonych z bilansu złóż
województwa. Ponadto ograniczone zostało wydobycie ropy, w roku 2009 w porównaniu do roku
2006 spadło o 12%. W bilansie zasobów innych kopalin nie odnotowano istotnych zmian.
Nie zostały udokumentowane zasoby wód termalnych, których występowanie stwierdzono przy
eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.
Zgodnie z przyjętą przez Sejm RP w dniu 22 maja 2009 roku Polityką Ekologiczną
Paostwa w latach 2009-2012 z pespektywą do roku 2016, w nowej edycji Programu ochrony
środowiska dla województwa, zadaniami priorytetowymi w dziedzinie geologii powinny byd:
• intensyfikacja poszukiwao gazu i ropy;
• rozpoznanie zasobów wód termalnych;
• ocena możliwości pro-środowiskowego wykorzystania struktur geologicznych
m.in. podziemne magazyny gazu;
• promowanie i ochrona dziedzictwa geologicznego.
97

Źródło: „Bilans kopalin i wód podziemnych w Polsce” opracowywany corocznie przez PIG w Warszawie.
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Tabela 25. Wskaźniki realizacji celów ekologicznych w zakresie ochrony kopalin
Nazwa wskaźnika

Wartośd w roku bazowym
2006 r.

1.

Wskaźniki stanu środowiska
Liczba udokumentowanych złóż
kopalin wg. rodzajów *szt.+

Zmiana wielkości zasobów
surowców priorytetowych (gazu
ziemnego, ropy naftowej, wód
leczniczych, piasków i żwirów) *%+

2009 r.

Wartośd w roku
2010 r.

2.

2011 r.

2015 r.

3.

4.

Źródło danych

5.

Ocena zmian

6.

723

880

b.d

-

-

Bilans zasobów
kopalin i wód
podziemnych
w Polsce (PIG)

Zwiększenie
ogólnej liczy
złóż o 157

0

gaz ziemny ubytek 14%;
ropa naftowa
-przyrost 34%
piaski i żwiry przyrost
3,5%;’
wody
lecznicze –
bez zmian

b.d

-

-

Bilans zasobów
kopalin i wód
podziemnych
w Polsce
opracowywany
przez PIG

Przyrost
zasobów za
wyjątkiem gazu
ziemnego

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r

Uwagi

7.

Największy udziale
w liczbie
udokumentowanych
nowych złóż mają
surowce pospolite
(piaski i żwiry)
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Tabela 26. Realizacja działao priorytetowych w zakresie ochrony kopalin
L.p
1.

Rodzaj działania/ przedsięwzięcia

Jednostki
i podmioty realizujące

2.

Zarządzanie i monitoring
1.
Sporządzenie mapy wystąpieo złóż
kopalin z uwzględnieniem istniejącego
zagospodarowania wraz bilansem
zasobów.
2.
Przygotowanie folderu informacyjnego o
obszarach perspektywicznych dla
poszukiwao, dokumentowania i
eksploatacji złóż kopalin, ze szczególnym
uwzględnieniem surowców
strategicznych i służących rozwojowi
regionu.
3.
Współdziałanie organów koncesyjnych w
celu ochrony rejonów złożowych oraz
eliminacja nielegalnego wydobycia
poprzez system kontroli.
4.
Wspieranie badao mających na celu
poszukiwanie i stosowanie substytutów
kopalin oraz badao nad stosowaniem
surowców z odpadów, spełniających
kryteria efektywności ekologicznej i
ekonomicznej.
Inwestycje
5.
Dokumentowanie nowych złóż
i bilansowanie ich zasobów,
rozpoznawanie budowy geologicznej
terenu województwa.

3.

Termin
realizacji
4.

Źródło
finansowania
5.

Zakres realizacji
Uwagi
6.

7.

Niezrealizowane
Samorząd województwa

2008-2011

środki samorządu
województwa
Niezrealizowane

2008-2011
środki samorządu
województwa.
Samorząd województwa
Organy administracji szczebla
powiatowego
i wojewódzkiego
Samorząd województwa,
wojewoda, jednostki badawcze
i naukowe

Zadanie ciągłe
zadanie ciągłe

bez nakładowo
budżet paostwa,
fundusze UE

Zadanie ciągłe

zadanie ciągłe

Zadanie ciągłe
Przedsiębiorstwa
jednostki badawcze

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

zadanie ciągłe

środki własne
przedsiębiorstwa
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10. INSTRUMENY REALIZACJI PROGRAMU
W Programie ochrony środowiska wskazane zostały główne instrumenty jego realizacji t.j.
• instrumenty prawno-administracyjne;
• instrumenty administracyjne;
• instrumenty finansowe i ekonomiczne;
• instrumenty społeczne;
• procedura postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na środowisko.
W świetle obowiązującej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE
w sprawie oceny oddziaływania niektórych planów i programów na środowisko, art. 3, ust. 1,
oraz Dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska,
gwarantująca każdemu dostęp do informacji o środowisku będących w posiadaniu organów władzy
publicznej, a także ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) podstawowymi instrumentami realizacji
inwestycji w ochronie środowiska są strategiczna ocena oddziaływania na środowisko i ocena
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i obszary Natura 2000. Przy lokalizacji inwestycji
ochrony środowiska dużą wagę ma akceptacja społeczna, możliwośd finansowania przedsięwzięcia
oraz instrumenty planistyczne tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i decyzje
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

11.FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Działania określone w Programie finansowane są ze źródeł krajowych i zagranicznych.
Wśród głównych krajowych instytucji finansujących zadania ochrony środowiska na terenie
województwa podkarpackiego znajduje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW). Głównym źródłem finansowania projektów z zakresu ochrony środowiska
z udziałem funduszy zagranicznych, na obszarze województwa podkarpackiego, były środki EFRR.
W ramach trwającej perspektywy finansowej wsparcie w zakresie ochrony środowiska jest
udzielane w ramach:
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” (instytucja zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego);
Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” (instytucja zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego);
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (instytucja
zarządzająca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
Programu Współpracy transgranicznej Polska – Słowacja (instytucja zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego);

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.
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a ponadto:
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i mechanizmu Finansowego Obszaru
gospodarczego (instytucja zarządzająca Ministerstwo Gospodarki);
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (instytucja zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).
Projekty realizowane na obszarze województwa podkarpackiego wspierane również przez
Fundusz Spójności (instytucja odpowiedzialna Ministerstwo Środowiska).
W zakresie perspektywy finansowej 2007-2013 Departament Wdrażania Projektów
Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego odpowiedzialny jest m.in. za wdrażanie osi priorytetowej IV.
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 (RPO WP). Według informacji Departamentu
Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w latach 2009-2010 w ramach
osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom RPO WP realizowanych było
ogółem 106 projektów, głównie w dziedzinie: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami,
ochrony przed powodzią, ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz projekty
związane z zabezpieczaniem osuwisk. Ogólny koszt realizacji ww. projektów wynosi 814 000, 9 tys.
zł , z tego ze środków EFRR dofinansowywane są one na kwotę 514 740,3 tys. zł. W wyniku realizacji
projektów wg. umów podpisanych do dnia 31.12.2010 r. określonych w Załączniku Nr 4 osiągnięte
zostaną następujące efekty:
• wybudowanych zostanie ponad 220 km sieci wodociągowej;
• wybudowanych zostanie ponad 1500 km sieci kanalizacyjnej
• powstanie lub zostanie zmodernizowanych ponad 30 km wałów przeciwpowodziowych
• powstanie lub zostanie wybudowanych 24 oczyszczalni ścieków
• powstanie lub zostanie wybudowanych ponad 5 sortowni odpadów.

11.1. NAKŁADY INWESTYCYJNE PONIESIONE NA OCHRONĘ
ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ
Zgodnie danymi GUS w 2009 r. w województwie podkarpackim nakłady na środki trwałe
służące ochronie środowiska wyniosły ogółem 337785,6 tys. zł. i kształtowały się na podobnym
poziomie niż w roku 2006. Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej wyniosły w 2009 r.
ogółem 114794,8 tys. zł i były większe prawie dwukrotnie większe w stosunku do roku 2006.
Powodzie na terenie województwa podkarpackiego jakie miały miejsce w ostatnich latach,
spowodowały koniecznośd zwiększenia wydatków na usuwanie skutków powodzi i podtopieo oraz
wydatków na ochroną przed powodzią.
Poziom nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w latach 2003 - 2009 obrazuje
Tabela 27.
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Tabela 27. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe w ochronie środowiska wg kierunków inwestowania oraz na
gospodarkę wodną – wybrane dziedziny środowiska (GUS) *w tys. zł+
Rok

2003

ochrona powietrza
i klimatu
gospodarka ściekowa
i ochrona wód
gospodarka odpadami
zmniejszenie hałasu
i wibracji
ochrona i
przywrócenie wartości
użytkowej gleb
pozostała działalnośd
na ochroną środowiska
gospodarka wodna

2004

2005

2006

2007

2008

2009

58942,0

42798,8

29754,1

41968,4

88077,4

47833,6

24655,3

264787,1

221347,7

226572,4

217556,1

231458,2

208075,5

291095,3

15157,6

17871,5

11513,4

49616,1

13813,5

29522,6

11591,5

3456,7

1996,2

1325,8

628,5

176,2

708,4

6223,9

14093,4

7319,3

3672

3672

11246,4

3723,3

4627,0

16,0

180,8

99,9

99,9

-

5552,6

5188,0

96757,7

93203,3

61113,6

61113,6

114794,8

192054,3

117820,9

Źródło: Ochrona Środowiska w Województwie Podkarpackim w latach 2001-2003, OŚWP w latach 2004-2006, OŚWP w
latach 2004-2006, OŚWP w latach 2007-2009

Graficznie poziom nakładów na środki trwałe w ochronie środowiska wg poszczególnych
dziedzin ochrony środowiska i gospodarkę wodną w latach 2003-2009 obrazuje Wykres Nr 7.

Wykres Nr 7. Na kła dy i nwes tycyjne na ś rodki trwa łe w ochroni e ś rodowi s ka
wg ki erunków i nwes towa ni a ora z na gos poda rkę wodną w l a tach 2003 -2009 (GUS)
*w tys . zł+
ochrona powietrza

300000

gospodarka ściekowa i
ochrona wód
gospodarka odpadami

250000
200000
150000
100000
50000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 rok

zmniejszenie hałasu i
wibracji
ochrona i przywrócenie
wartości użytkowej gleb
pozostała działalnośd na
ochroną środowiska
gospodarka wodna

Źródło: Ochrona Środowiska w Województwie Podkarpackim w latach 2001-2003, OŚWP w latach 2004-2006,
OŚWP w latach 2004-2006, OŚWP w latach 2007-2009- opracowanie własne

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2009 r. największe nakłady na ochronę środowiska
ponoszone były ze środków własnych (147251,0 tys. zł), ze środków zagranicznych (99415,3 tys. zł)
i z funduszy ekologicznych (44503,7 tys. zł). Fundusze te najczęściej wydatkowane były na
gospodarkę wodno-ściekową i ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (w tym
termomodernizację) i gospodarkę odpadami. W stosunku do lat ubiegłych zwiększyły się
nieznacznie wydatki z budżetu centralnego, budżetu powiatu, budżetu gminy. W stosunku do roku
2003 zwiększyły się nakłady na ochronę środowiska z budżetu województwa i ponad trzykrotnie
nakłady finansowane z kredytów i pożyczek krajowych, w tym bankowych.
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Wykres Nr 8. Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska w 2009 r.
według źródeł finansowania (GUS)
8,61%

1,68%

13,18%
43,59%

0,85%

29,43%
2,00%

0,13%

0,53%

środki własne
środki z budżetu centralnego
środki z budżetu wojewodztwa
środki z budżetu powiatu
środki z budżetu gminy (współudział)
środki z zagranicy
środki z funduszy ekologicznych
kredyty i pożyczki krajowe, w tym bankowe
inne środki

Źródło: Ochrona Środowiska w Województwie Podkarpackim w latach 2007-2009, WIOŚ w Rzeszowie - opracowanie
własne

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2009 r. większośd wydatków ponoszona była na
inwestycje związane z ochroną wód i gospodarką ściekową (przeważają wydatki związane
z budową sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki i wody opadowe). Strukturę nakładów na
środki trwałe w dziedzinie ochrony środowiska wg kierunków inwestowania obrazuje Wykres Nr 9.

Wykres Nr 9. Struktura wydatków na ochronę środowiska w 2009 r.
według kierunków inwestowania
1,37%

ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,19%
1,54%

3,43%

7,30%

gospodarka ściekowa i ochrona wód
gospodarka odpadami
ochrona i przywrócenie wartości użytkowej gleb,
ochrona wód podziemnych i powierzchniowych
zmniejszenie hałasu i wibracji

86,18%

pozostała działalnośd związana z ochroną
środowiska

Źródło: Ochrona Środowiska w Województwie Podkarpackim w latach 2007 – 2009, WIOŚ w Rzeszowie - opracowanie
własne

W zakresie gospodarki wodnej w ostatnim czasie zmieniła się struktura wydatków.
W poprzednich latach największe nakłady finansowe były przeznaczane na budowę i modernizację
obwałowao przeciwpowodziowych. Obecnie dominują wydatki na ujęcia i doprowadzania wody
oraz na budowę i modernizacje stacji uzdatniania wody. Wydatki te w 2009 r. stanowią ponad
połowę wydatków poniesionych na gospodarkę wodną.
W 2009 r. największe nakłady na gospodarkę ściekową i ochronę wód (budowa sieci
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków – 54945,3 tys. zł) poczyniono w powiecie jasielskim, na
ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w powiecie stalowowolskim (nowe techniki
i technologie spalania paliw oraz redukcję gazów odlotowych – 7806,3 tys. zł), na gospodarkę
odpadami w Przemyślu (zbieranie odpadów i transport i składowanie odpadów komunalnych –
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3474,7,0 tys. zł) i Krośnie (rekultywacja – 2150,2 tys. zł), na zmniejszanie poziomu hałasu
w środowisku w powiecie przeworskim (ochrona poprzez modyfikacje źródeł hałasu – 506,5 tys. zł)
i na oszczędzanie energii w powiecie leżajskim (inwestycje energooszczędne – 2913,5 tys. zł).

Wykres Nr 10 . Na kła dy na ś rodki trwa łe s łuża ce gos poda rce wodnej w 2009 r.
według ki erunków i nwes towa ni a (GUS)
18,91%

29,94%

ujęcia i doprowadzenia wody
budowa i modernizacja stacji uzdatniania
wody
zbiorniki i stopnie wodne

4,71%
5,29%

regulacja i zabudowa rzek i potoków
obwałowania przeciwpowodziowe

41,14%

Źródło: Ochrona Środowiska w Województwie Podkarpackim w latach 2007-2009, WIOŚ w Rzeszowie – opracowanie
własne

W zestawieniach nie uwzględniono danych statystycznych z 2010 r. , gdyż nie
opublikowano jeszcze danych statystycznych za rok 2010.

11.2. EFEKTY RZECZOWO-EKONOMICZNE DZIAŁALNOŚCI
WFOŚiGW W RZESZOWIE
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest samorządową instytucją
ochrony środowiska wspierającą finansowo realizację zadao służących jego ochronie i gospodarce
wodnej.
W latach 2009-2010 Fundusz wspierał współfinansowanie projektów inwestycyjnych
realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi.
Działalnośd ta w 2009 r. prowadzona była w oparciu o przyjęte w listopadzie 2008 r. kryteria
wyboru przedsięwzięd finansowanych ze środków Funduszu oraz zasady udzielania i umarzania
pożyczek oraz udzielania dotacji przez Fundusz a w roku 2010 w oparciu o kryteria przyjęte w
również w roku 2010. Co roku Fundusz zobowiązany jest do przedstawienia Sejmikowi
Województwa Podkarpackiego sprawozdanie ze swojej działalności.98
Struktura pomocy finansowej udzielanej przez WFOŚiGW w Rzeszowie w latach 20062010 jest podobna. Największą ilośd środków przyznano na zadania z dziedziny ochrony wód w
dalszej kolejności na ochronę atmosfery, gospodarkę wodną, ochronę powierzchni ziemi oraz
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych.

98

Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie w 2009 r. oraz
Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Rzeszowie w 2010. r
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Poziom pomocy finansowej udzielonej przez WFOŚiGW w Rzeszowie na realizacje
przedsięwzięd wg dziedziny środowiska w latach 2006-2010 w formie pożyczek obrazuje
Wykres Nr 11.

Wykres Nr 11. Pomoc udzi el ona przez WFOŚi GW w Rzes zowi e
- pożyczki udzi el one w l a tach 2006-2010 wg dzi edzi n ochrony ś rodowi s ka *w tys . zł+
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Źródło: wg Sprawozdao z działalności WFOŚiGW w Rzeszowie (z roku: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010) – opracowanie
własne

Poziom pomocy finansowej udzielonej przez WFOŚiGW w Rzeszowie na realizacje
przedsięwzięd wg dziedziny środowiska w latach 2006-2010 w formie dotacji obrazuje Wykres
Nr 12.

Wykres N 12.r Pomoc udzi el ona przez WFOŚi GW w Rzes zowi e
- dotacje przyzna ne w l a tach 2006-2010 wg dzi edzi n ochrony ś rodowi s ka *w tys . zł+
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Źródło: wg Sprawozdao z działalności WFOŚiGW w Rzeszowie z roku (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) – opracowanie
własne

W latach 2009 -2010 poziom pomocy finansowej udzielanej przez WFOŚiGW w Rzeszowie
kształtował się podobnie jak w latach ubiegłych. Fundusz wspierał przede wszystkim zadania
w zakresie ochrony wód (ponad połowa pomocy finansowej udzielanej przez Fundusz).
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Dofinansowano przede wszystkim budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni
ścieków. W dalszej kolejności na środki były przekazane na gospodarkę wodną tj. realizację
przedsięwzięd związanych z poprawą zaopatrzenia w wodę dla celów bytowych oraz usuwanie
skutków powodzi. W zakresie ochrony atmosfery większośd realizowanych zadao dotyczyła
budowy instalacji grzewczych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji
i termoizolacji budynków oraz likwidacji niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni połączoną
z zamianą czynnika grzewczego z węgla na gaz. Pomoc finansowa na realizację zadao w gospodarce
odpadami dotyczyła polepszenia bazy transportowej służącej do wywozu odpadów oraz
dofinansowania zakupu pojemników do zbiórki odpadów. W 2009 r. dofinansowano rozbudowę
składowiska odpadów komunalnych w Przemyślu. W dziedzinie ochrony przyrody
dofinansowywano przede wszystkim prace pielęgnacyjne zabytkowych parków podworskich,
pielęgnację drzew (w tym pomnikowych) z zabytkowych drzewostanów oraz zarybianie przez
Okręgowe Związki Wędkarskie – wód otwartych woj. podkarpackiego, programy reintrodukcji
(kuropatwy, zajęcy szaraków) oraz program monitoringu żubra w Bieszczadach. W ramach
pozostałych zadao realizowane były m.in. przedsięwzięcia z zakresu monitoringu środowiska,
zapobiegania i likwidacji poważnych awarii oraz ich skutków, działania wojewódzkiej bazy
zanieczyszczeo środowiska, a także dofinansowano zakupy pomp szlamowych dla celów likwidacji
skutków powodzi.
Strukturę dofinansowania na poszczególne dziedziny środowiska w latach 2009-2010
obrazują Wykresy Nr 13 i nr 14.

Wykres Nr 13. Struktura wypła conej przez WFOŚi GW w Rzes zowi e pomocy na ochronę
ś rodowi s ka i gos poda rke wodną - 2009 r.
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Gospodarka wodna
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Gospodarka odpadami i ochrona ziemi

5,02%

Ochrona atmosfery

8,97%

Ochrona przyrody

4,86%

Edukacja ekologiczna
Pozostałe zadania

19,32%

58,83%

Źródło: Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Rzeszowie w 2009 r, WFOŚiGW w Rzeszowie. - opracowanie własne

Struktura dofinansowania przez Fundusz zadao ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2010 r. kształtowała się w podobny sposób jak w roku 2009.
Największe nakłady inwestycyjne poniesione zostały na ochronę wód. Koszty poniesione
przez beneficjentów i dofinansowanie wyniosły ogółem 457 585 117,8 zł, czego wypłaty w 2009
roku wyniosły 23 884, 0 tys. zł, w 2010 natomiast 26 757, 1 tys. zł ( stanowi niewiele ponad 11%
nakładów). Źródła takie jak Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Fundusz
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Spójności, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Narodowy lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, z których pochodziło współfinansowanie równało się 172 682,9 tys. zł, co daje
niecałe 38% całościowych wydatków. Najdroższym przedsięwzięciem ale też zdecydowanie
najliczniej realizowanym była budowa sieci kanalizacji sanitarnej, która stanowiła niemal 80%
całości kosztów. Również do drogich należała przebudowa, i modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej.
W ramach podpisanej umowy pomiędzy WFOŚiGW w Rzeszowie a Bankiem Ochrony
Środowiska o współfinansowaniu niektórych przedsięwzięd o charakterze ekologicznym podmioty
gospodarki, a w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby fizyczne mogły korzystad z
preferencyjnych kredytów na termomodernizację budynków, modernizację źródeł ciepła i usuwanie
azbestu.
Realizacja przedsięwzięd przynosi realne korzyści ekologiczne m.in. w postaci zwiększenia
przepustowości modernizowanych oczyszczalni ścieków, zwiększenia wydajności ujęd wody,
ograniczenia emisji do atmosfery pyłu, zmniejszenie zużycia energii. Efekty ekologiczno-rzeczowe
szczegółowo opisane są w sprawozdaniach z działalności Funduszu obejmujących poszczególne lata.

Wykres Nr14. Struktura wypłaconej przez WFOŚiGW w Rzeszowie pomocy na ochronę
środowiska i gospodarke wodną - 2010 r.
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5,00%

Ochrona atmosfery

12,43%

Ochrona przyrody
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Źródło: Sprawozdania z działalności WFOŚiGW w Rzeszowie w 2010 r.
własne

, WFOŚiGW w Rzeszowie – opracowanie

Szczegółowy wykaz przedsięwzięd dofinansowanych przez WFOiGW w Rzeszowie zawiera
Załącznik nr 5 do Raportu.

11.3. DZIAŁALNOŚD NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ
Źródłem finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie województwa
podkarpackiego, zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
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środowiska, jest również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podmioty
ubiegające się o dofinansowanie składają do Narodowego Funduszu wnioski o dofinansowanie,
które podlegają szczegółowej ocenie. Finansowanie otrzymują przedsięwzięcia spełniające kryteria
określone w poszczególnych programach priorytetowych NFOŚiGW w poszczególnych latach.
Główną forma dofinansowania stosowaną przez NFOŚiGW są pożyczki, a mniejszym stopniu dotacje
formy finansowania. Są one głównie przeznaczone na dofinansowanie dużych inwestycji
o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeo wody,
powietrza i ziemi. W ostatnim czasie priorytetem w finansowaniu są inwestycje wykorzystujące
odnawialne źródła energii.
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w latach 2009-2010 na
terenie województwa podkarpackiego realizowano 12 przedsięwzięd dofinansowywanych przez
NFOŚiGW. Beneficjentami (za wyjątkiem Miasta Dębicy) były przedsiębiorstwa. Realizowano
umowy dotyczące przedsięwzięd z dziedziny ochrony ziemi (ZUN Naftomet Sp z o.o w Krośnie),
ochrony wód (KROSGLASS S.A w Krośnie) Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL „Rzeszów” S.A. ,
SILVA Sp z o.o) i 2 przedsięwzięcia dotyczące wdrażania systemu zarządzania środowiskowego ISO
14001 (Baltic Wood S.A w Jaśle i Nowy Styl Sp z.o.). Nowe umowy z zakresu gospodarki wodnościekowej, zmniejszenia odpadowości produkcji, zwiększenia efektywności produkcji cieplnej
i termomodernizacji podpisano z 6 przedsiębiorstwami i jedną gminą. Ogółem dofinansowania
udzielono na kwotę 18 779,6 tys. zł, z tego: na ochronę ziemi 2042,4 tys. zł, na ochronę wód
14554,2 tys. zł, ochronę atmosfery 45146,7 tys. zł i umowy różne 36,3 tys. zł. Szczegółowy wykaz
przedsięwzięd na terenie województwa podkarpackiego współfinansowanych przez NFOŚiGW
w ramach PO i IŚ zawiera Załącznik 6 Nr.
Z krajowych środków współfinansowanych przez NFOŚiGW na terenie województwa
podkarpackiego, w latach 2009-2010 realizowano 109 przedsięwzięd. Beneficjentami było 55
podmiotów tj. przedsiębiorstwa, jednostki samorządowe (gminy, powiaty i województwo
podkarpackie), jednostki administracji paostwowej i samorządowej (RZGW w Krakowie, PZMiUW
w Rzeszowie, GDOŚ) parki narodowe, szpitale i inne jednostki ochrony zdrowia, kluby sportowe,
jednostki wyznaniowe obrządku łacioskiego, jednostki bezpieczeostwa paostwa, muzeum,
arboretum i ogrody botaniczne, Lasy Paostwowe.
Na terenie województwa podkarpackiego wsparcie finansowe NFOŚiGW obejmowało
następujące przedsiębiorstwa:
• Geyer&Hosaja Sp z o.o (linia technologiczna recyklingu zużytych opon)
• Firma GA ETON Andrzej Gądek (realizacja farmy wiatrowej w Kalinikowie o mocy
6MW)
• Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w likwidacji (rekultywacja
terenów górniczych, likwidacja otworów wiertniczych i obiektów budowlanych
kopalni)
• Kopalnia Siarki Machów S.A. Tarnobrzeg (rekultywacja terenów pogórniczych)
• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sp. z o.o w Przemyśl (modernizacja
oczyszczalni ścieków)
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•
•
•
•

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o (gospodarka ściekowa
w Mielcu)
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o (gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej
Woli)
Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o (program gospodarki wodno-ściekowej)
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o Rzeszów (poprawa
jakości wody pitnej)

Priorytetem w dofinansowaniu przez NFOŚiGW były przedsięwzięcia związane z ochroną
przyrody realizowane przez Bieszczadzki Park Narodowy i Magurski Park Narodowy, Lasy
Paostwowe Dyrekcja Regionalna Krosno i nadleśnictwa, Koło Łowieckie „Ziemia Ropczycka”
Ropczyce, GDOŚ, Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Bioróżnorodności PAN Warszawa m.in.
ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych, opieki nad żubrem, ochrony rasy konia huculskiego,
reintrodukcji cietrzewia, przebudowa lasów dotkniętych klęską zamierania jesiona wyniosłego,
inwentaryzacji ornitologicznej, ochrony ex situ dziko rosnących, zagrożonych i chronionych roślin
w Polsce wschodniej, przygotowanie planów ochrony parków narodowych. Całkowite nakłady
inwestycyjne na zadania współfinansowane przez NFOŚ IGW ze środków krajowych latach 20092010 wyniosły 20 520, 0 tys. zł, Narodowy Fundusz dofinansował te zadania na kwotę
8 587, 0 tys. zł. Zdecydowanie największa liczba projektów dotyczyła działao Parków Narodowych,
które miały za zadanie w sposób bezpośredni i pośredni ochraniad przyrodę i krajobraz, w której
zawierały się takie działania jak: usunięcie, unieszkodliwienie i zabezpieczenie odpadów
zawierających azbest; ochrona gatunków przez modernizację, adaptację lub budowę obiektów
budowlanych; zakup sprzętu, wyposażenia i budowa urządzeo służących ochronie. Zadania te
kosztowały niecałe 3/5 całkowitych nakładów na tę dziedzinę, natomiast dofinansowanie wyniosło
mniej niż ½ całkowitej kwoty wydanej przez Narodowy Fundusz. Duża ilośd zadao realizowanych
była przez Nadleśnictwa w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz w celu rozwoju
drzewostanu, których koszt wyniósł mniej niż 2/5 całkowitych nakładów inwestycyjnych, z kolei
dofinansowanie wyniosło około ½ całkowitych środków krajowych. Jedno zadanie wykonane było
przez Zamek w Łaocucie dotyczyło przywracania walorów przyrodniczych zabytkowym założeniom
parkowym i pałacowo – ogrodowym, było to najtaosze przedsięwzięcie, całkowicie sfinansowane
przez Narodowy Fundusz.
Przedsięwzięcia realizowane przez gminy: Roźwienica, Dydnia, Sieniawa, Ustrzyki Dolne,
Haczów, Jasienica Rosielna, Osiek Jasielski, Solina, Kołaczyce, Krzywcza, Dębica, Gorzyce dotyczyły
głównie usuwania skutków powodzi. Ponadto realizowano przedsięwzięcia w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej (Gminy: Krempna, Rymanów, Komaocza, Lesko, Cisna) i gospodarki odpadami
(miasto Jasło i Gmina Nisko). Całkowite nakłady inwestycyjne na zadania współfinansowane przez
NFOŚ iGW na ochronę wód wyniosły 575, 7 tys. zł, z czego Narodowy Fundusz w latach 2009-2010
wypłacił 18 143 760,28 zł. Najdroższym przedsięwzięciem był program poprawy wody pitnej
w aglomeracji rzeszowskiej, który kosztował niecałe 40% Znaczne kwoty przeznaczono też na
modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz na rozwój i poprawę gospodarki wodnościekowej.
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Duża grupę przedsięwzięd dofinansowanych przez NFOŚiGW stanowiły przedsięwzięcia
z zakresu ochrony powietrza tj. termomodernizacje budynków, modernizacje systemów
grzewczych, budowa kolektorów słonecznych i energetycznych. Beneficentami były powiaty:
dębicki, tarnobrzeski, mielecki, jednostki służby zdrowia (szpitale w Krośnie i Jaśle, , ZOZ – y
w Leżajsku, Rzeszowie, Przeworsku) oraz jednostki wyznaniowe obrządku łacioskiego:
zgromadzenia sióstr lub braci zakonnych (m.in. w Jarosławiu, Iwoniczu, Dębowcu), parafie
i Archidjecezja Przemyska Obrządku Łacioskiego. W wyniku podpisanych umów w 2010 r.
największy w kraju wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych (biomasy) zostanie
zrealizowany w województwie podkarpackim (w związku z realizacją inwestycji
w Rzeszowie).Ponadto znacznie wzrośnie produkcja energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu
(wysokosprawna kogeneracja) poprzez realizację inwestycji w Mielcu. Na priorytetowe działania
proekologiczne w województwie podkarpackim w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego,
klimatu i warstwy ozonowej wydano kwotę 124 913, 9 tys. zł natomiast dotacje Narodowego
Funduszu wyniosło 40 768, 0 tys. zł.
W wyniku zawartych w 2010 r. umów z NFOŚiGW 99 planuje się uzyskad następujące
efekty ekologiczne w zakresie ochrony atmosfery i klimatu m.in. zmniejszenie emisji CO2 - 800
Mg/rok, zmniejszenie emisji NOx - 0,9 Mg/rok, zmniejszenie emisji pyłu w dziesiątkach kg/rok - 0,5
Mg/rok, zmniejszenie emisji SO2 - 0,08 Mg/rok, zwiększenie produkcji energii cieplnej - 197 469
GJ/rok inne, zwiększenie produkcji energii cieplnej z biomasy 417 553 GJ/rok, w zakresie ochrony
wód i gospodarki wodnej: przyrost RLM objętych systemem zbierania [w setkach RLM],
średniodobowa ilośd ścieków oczyszczonych [w setkach m3/d] 14 150 m3, długośd nowo
wybudowanej kanalizacji sanitarnej *km+, długośd modernizowanej kanalizacji sanitarnej *km+,
w zakresie ochrony powierzchni ziemi: odzysk i unieszkodliwiane odpadów niebezpiecznych – 3520
Mg/rok (w setkach Mg/rok), odpady poddane odzyskowi 16 606 Mg/rok (w dziesiątkach Mg/rok),
masa odpadów poddanych odzyskowi (demontaż) – 8550 Mg.
Szczegółowy wykaz projektów finansowanych ze środków krajowych zawiera Załącznik nr 7.

99

Źródło: Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 roku
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12. WYKAZY
Wykaz nr 1. Jednostki samorządowe, organy ochrony środowiska i instytucje, do których
zwrócono się o informacje na temat realizacji działao określonych w Programie Ochrony
Środowiska dla Województwa Podkarpackiego:
1. Prezydenci miast: Rzeszów, Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg;
2. Burmistrzowie: Miasta i Gminy Kolbuszowa, Miasta Leżajsk, Miasta Sanok, Miasta Dębica,
Miasta Mielca, Miasta i Gminy Nisko,
3. Starostowie; na terenie województwa podkarpackiego;
4. Dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BPN),
5. Dyrektor Magurskiego Parku Narodowego (MPN),
6. Dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa;
7. Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
1. Dyrektor Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie (ZKPK),
2. Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu (ZPK),
3. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego (WUS),
4. Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
5. Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie (GDDKiA),
6. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Paostwowych w Lublinie,
7. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Paostwowych w Krośnie (RDLP),
8. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Paostwowych w Krakowie,
9. Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeo Wodnych w Rzeszowie (PZMiUW),
10. Dyrektor PGNiG S.A w Warszawie Oddział Sanocki Zakład Górnictwa Nafty
i Gazu,
11. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,
12. Dyrektor Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp z o.o. w Leżajsku,
13. Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu
Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
14. Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie;
15. Podkarpacki Komendant Wojewódzki Paostwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie;
16. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie;
17. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WIOŚ);
18. Prezes Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z.o.o. w Stalowej Woli;
19.
20.
21.
22.
23.

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Przemyślu;
Prezes Związku Gmin Dorzecza Wisłoki;
Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW);
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie (WFOŚiGW);
Prezes Podkarpackiej Agencji Energetycznej (PAE).
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Wykaz nr 2. Wykaz stron internetowych, z których korzystano przy opracowaniu Raportu
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Bieszczadzki Park Narodowy - www.bdpn.pl
Centrum Informacji o Środowisku - http://www.ekoportal.pl
dane statystyczne ze strony internetowej http://www.stat.gov.pl
informacje o środowisku w 2007 r. - http://www.wios.rzeszow.pl
lista obszarów Natura 2000 proponowanych do wyznaczenia na podstawie Dyrektywy
Siedliskowej (obszary, dla których przeprowadzane są konsultacje społeczne) –
http://natura2000.mos.gov.pl
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – www.kzgw.gov.pl
Magurski Park Narodowy - www.magurskipn.pl/
Ministerialny Proces Ochrony Lasów w Europie -http://www.mcpfe.org/polish/general
Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej – RZGW Kraków http://oki.krakow.rzgw.gov.pl/
Obrona Cywilna Kraju – Serwis Informacyjny -http://www.ock.gov.pl
Paostwowy Instytut Badawczy - http://www.susza.iung.pulawy.pl
Paostwowy monitoring środowiska - www.lp.gov.pl;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie – www. rzeszow.rdos.gov.pl;
System Monitoringu Suszy Rolniczej - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Zarząd Karpackich Parków Krajobrazowych - www.parkikrosno.pl
Wojewódzka Komenda Paostwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.
http://www.podkarpacie.straz.pl/
Wykaz obszarów Natura 2000 mających znaczenie dla Wspólnotyhttp://natura2000.mos.gov.pl;
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
www.wfosigw.rzeszow.pl
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - www.nfosigw.gov.pl
Paostwowa Agencja Atomistyki - http://www.paa.gov.pl
Główny Inspektor Ochrony Środowiska
http://www.gios.gov.pl/artykuly/podkategoria/16/Wystepowanie-zdarzen-o znamionachpowaznej-awarii
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych w Rzeszowie - http://www.pzmiuw.pl
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie - http://www.krakow.rzgw.gov.pl/
Paostwowy Instytut Geologiczny http//www.pig.gov.pl
Materiały do debaty na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Województwie
Podkarpackim w nawiązaniu do Postanowieo i Ustaleo Komisji Rolnictwa, Rozwoju
Obszarów Wiejskich i Ochrony środowiska zebranych podczas wizytacji terenów
powodziowych w dniach 13 i 14 kwietnia 2011r. – X sesja Sejmiku Województwa
Podkarpackiego – 27 czerwca 2011r. http://www.sejmik.podkarpackie.pl/
Ocena stanu zabezpieczenie przeciwpowodziowego - XLVIII sesja Sejmiku Województwa
Podkarpackiego – 31 maja 2010r. - http://www.si.podkarpackie.pl/ (strona archiwalna)
Inspekcja Jakości Handlowej Produktów Rolno – Spożywczych - http://www.ijhar
s.gov.pl/sprawozdania.102.html
Komenda
Wojewódzka
Paostwowej
Straży
Pożarnej
w
Rzeszowie
www.podkarpacie.straz.pl/
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Wykaz nr 3. Wykaz załączników do Raportu
•
•
•

•
•
•
•

Załącznik nr 1. Rejestr zdarzeo o znamionach poważnej awarii na terenie województwa
podkarpackiego w latach 2009 – 2010
Załącznik nr 2. Realizacja wybranych działao priorytetowych określonych w Programie
ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego
Załącznik Nr 1. Realizacja przedsięwzięd dotyczących minimalizowania skutków osuwisk
w latach 2009-2010 wg powiatów i danych Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego
(RPO WP – Działanie 4.4.)
Załącznik nr 4. Wykaz projektów finansowanych RPO WP na lata 2007 – 2013 w ramach
Działania 4
Załącznik nr 5. Wykaz przedsięwzięd współfinansowanych przez WFOŚiGW w latach 20092010
Załącznik nr 6. Wykaz przedsięwzięd współfinansowanych przez NFOŚiGW w ramach POIiŚ
dla Województwa Podkarpackiego
Załącznik nr 7. Wykaz przedsięwzięd współfinansowanych przez NFOŚiGW ze środków
krajowych dla Województwa Podkarpackiego

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

str. 158

wróć
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010

Wykaz nr 4. Wykaz skrótów nie wyjaśnionych w tekście opracowania
AKPOŚK - Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
CNG – (ang. Compressed Natural Gas)
CPR – Centrum Powiadamiania ratunkowego
GDLP – Generalna Dyrekcja Lasów Paostwowych
GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
GUS – Główny Urząd Statystyczny
JCW – jednolite części wód
KM PSP – Komenda Miejska Paostwowej Straży Pożarnej
KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
LZO – lotne związki organiczne
m.p.z.p. – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
nPop – naprawczy program ochrony powietrza
OZE – Odnawialne Źródła Energii
PAN – Polska Akademia Nauk
PBPP – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie
PGL – Paostwowe Gospodarstwo Leśne
PIG – Paostwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
PMŚ – Paostwowy Monitoring Środowiska
PO – Program Operacyjny
PO I IŚ – PO Infrastruktura i Środowisko
POŚ WP – Program Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego
PSP – Paostwowa Straż Pożarna
PSPA – zakłady mogące stwarzad poważne awarie
PZMiUW – Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeo Wodnych
RDOŚ – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
RPO – Regionalny Program ochrony Środowiska Województwa Podkarpackiego na Lata 2007-2013
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
UE – Unia Europejska
URE – Urząd Regulacji Energetyki
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
WSSE – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
WCPR – Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego
OST 12 – Ogólnopolska Sied Teleinformatyczna 112
ZOZ – Zakład Opieki Zdrowotnej
ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
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Skróty użyte w tabelach:
ARiMR – Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
b.d. – brak danych,
BdPN – Bieszczadzki Park Narodowy
CKPŚ – centrum Koordynacji projektów Środowiskowych
DFS UM – Departament Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego
DM – drzewa mateczne
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
FS – Fundusz Spójności
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
GDN – gospodarcze drzewostany nasienne
GP - Gospodarstwo Pomocnicze
JST – jednostki samorządu terytorialnego
GUS – Główny Urząd Statystyczny,
KFD – Krajowy Fundusz Drogowy
LP – Lasy Paostwowe
MPN – Magurski Park Narodowy
MŚ – Ministerstwo Środowiska
OChK – Obszar Chronionego krajobrazu
PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A Oddział w Sanoku
PK – parki krajobrazowe
PKGS – Park Krajobrazowy Gór Słonnych
PKPP – Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
Pn – plantacje nasienne
PN – parki narodowe
PKWPSP – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Paostwowej Straży Pożarnej
PWKSP – Powiatowy Wojewódzki Komendant Straży Pożarnej
PUW – Podkarpacki Urząd wojewódzki
RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Paostwowych
UPR POCH – uprawy pochodne
WDN – Wyłączone drzewostany nasienne
ZPK - Zarząd Parków Krajobrazowych w Przemyślu
ZKPK w Krośnie – Zarząd Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
ZLPK– Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie
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Załącznik Nr 1. Rejestr zdarzeń o znamionach poważnej awarii na terenie województwa podkarpackiego w latach 2009 – 2010
Lp.
1.

Data
16.05.2010

Miejscowość
Jedlicze
gmina Jedlicze, powiat
krośnieoski

Opis zdarzenia
Zanieczyszczenie
gruntu.

2.

18.08.2010

Łaocut, pow. łaocucki,

Zanieczyszczenie wód
powierzchniowych
substancjami
ropopochodnymi

3.

16.10.2010

Borownica, gm. Bircza,
pow. przemyski,

zanieczyszczenie
gruntu olejem
opałowym

4.

12.11.2010

Hurko
gmina Medyka,
powiat przemyski.

Emisja gazu ziemnego
oraz zanieczyszczeniu
gruntu i budynków
mieszkalnych

Działania podjęte przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska
Uwagi
Zanieczyszczenie gruntu spowodowane
odprowadzeniem wód opadowych
ZDR
zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi z terenu Rafinerii Nafty
„JEDLICZE” S.A. w Jedliczu.
Nie stwierdzono przedostania się substancji ropopochodnych do wód rzeki Jasiołki.
Badania chemiczne wykonane przez WIOŚ wykazały przekroczenie
standardów ustalonych dla substancji ropopochodnych w dwóch próbkach
wierzchnich warstwach gleby.
W wyniku obfitych opadów deszczu w dniach 16-17 sierpnia 2010 r. doszło do PSPA - zakład
wypłukania oleju z separatora lamelowego zamontowanego na kolektorze wpisany do rejestru
deszczowym nr 2, z wylotem do zbiornika bezodpływowego Stare Wisłoczysko.
potencjalnych
Analiza prób wody, sporządzona przez WIOŚ wykazała przekroczenia w zakresie sprawców
zawartości oleju mineralnego i wynosiła 5,5 mg/l (wartośd graniczna wskaźnika poważnych awarii,
wynosi 0,2 mg/l). Kontrola przeprowadzona w zakładzie KOELNER Łaocucka ale nie należący do
Fabryka Śrub Sp. z o.o. w Łaocucie, która wykazała, że olej do kanalizacji ZDR lub ZZR
deszczowej przedostał się w wyniku zalania wodami deszczowymi hali pieców
obróbki cieplnej.
Zdarzenie miało miejsce na drodze gminnej (polnej), na terenie należącym do
Nadleśnictwa Dynów, w odległości ok. 70 m od drogi relacji Borownica-Ulucz.
Z powodu magazynowania oleju opałowego na naczepie samochodowej na
niestabilnym gruncie doszło jej przechylenia a następnie wycieku oleju z cysterny.
Akcja ratownicza została przeprowadzona przez JRG PSP w Przemyślu oraz OSP w
Birczy oraz sprawcę zdarzenia. Badanie przeprowadzone przez WIOŚ wykazało, że
dopuszczalne wartości zostały przekroczone kilkaset razy
Przyczyną zdarzenia było awaria zasuwy gazu, związanej z gazociągiem lokalnym
o średnicy φ 200 mm, pozostającym w eksploatacji Polskiego Górnictwa
Naftowego i Gazownictwa S.A. Oddział w Sanoku, Kopalnia Gazu Ziemnego w
miejscowości Hurko. Oprócz gazu nastąpił również wypływ zanieczyszczeo w
postaci osadu rdzy z gazociągu oraz wody złożowej z odwiertu, zawierającymi
również węglowodory.
Badania przeprowadzone przez WIOŚ nie wykazały zanieczyszczenia gleby.
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5.

23.02.2009

Głuchów
powiat łaocucki,

Wyciek
napędowego.

6.

29.03.2009

Tarnobrzeg
pow. Tarnobrzeg

Pożar.

7.

04.08.2009

Chmielów
gm. Nowa Dęba,
powiat Tarnobrzeg,

Wyciek kwasu
siarkowego.

oleju

W wyniku zdarzenia doszło do rozszczelnienia zbiornika z paliwem i wycieku oleju
napędowego do gruntu i cieku wodnego (mającego ujście do sztucznego zbiornika
Korczak).
Akcja usuwania zanieczyszczenia została przeprowadzona przez jednostki PSP w
Łaocucie.
Badania próbek przeprowadzone przez WIOŚ wykazały przekroczenia standardów
jakości wody w zakresie wskaźnika oleju mineralnego. Badania próbek gleby
również wykazały przekroczenia standardów jakości gleby.
Zdarzenie miało miejsce na terenie Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Sp. z o.o.
w Tarnobrzegu. Inspektorzy WIOŚ podjęli czynności kontrolne w zakładzie.

Zagrożenie
zlikwidowano.

Zdarzenie miało miejsce na terenie stacji kolejowej w Chmielowie. W trakcie
postoju na stacji Chmielów z cysterny wyciekło ok. 100 kg kwasu siarkowego
(substancja C – żrąca). Według informacji uzyskanej od dowódcy akcji ratowniczej
PSP w cysternie znajdowało się 48560 kg kwasu. Akcję ratowniczą przeprowadziła
Paostwowa Straż Pożarna.

Zdarzenie
nie spowodowało
zagrożenia dla
życia i zdrowia
ludzi

Źródło: Zestawienie wg Rejestru zdarzeo o znamionach poważnej awarii i poważnych awarii w2009 r. i 2010 r. - GIOŚ - http://www.gios.gov.pl
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Załącznik nr 2. Realizacja wybranych działao priorytetowych określonych w Programie ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego
Rodzaj działania
/inwestycji
przewidzianego w POŚ

Jednostki i
podmioty
realizujące

1.
2.
Remonty, modernizacja, PZMiUW
zabezpieczenia
w Rzeszowie
przeciwfiltracyjne wałów
przeciwpowodziowych,
budowa nowych wałów
przeciwpowodziowych.

Nazwa przedsięwzięcia (projektu)

Wydatki w latach
(tyś zł)

Realizowane w latach 2009-2010

2009 r.

2010 r.

3.
 Wisła – Wola Zdakowska (przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki
Wisły w km 3+440 – 5+950) – zadanie zakooczone
 Nowy Breo I – etap 1 przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Nowy
Breo w km 0+000 – 0+653 i 2+170 – 4+000) – zadanie zakooczone
 Wisłoka I (modernizacja przeciwfiltarcyjne zabezpieczenie prawego obwałowania
rzeki Wisłoki w km 8+800 – 16+074 wraz z budową dróg przywałowych)
 Wisłoka II (budowa prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 16+074 –
19+900)
 Wisłoka III (przeciwfiltarcyjne zabezpieczenie lewostronnego obwałowania rzeki
Wisloki w km 15+200 – 15+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki
Wisłoki w km 15+930 – 17+900)
 Stary Breo III (przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Stary Breo na
dł. 3,5 km)
 Nowy Breo I – etap 2 (przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Nowy
Breo na dł. 4 km)
 Zgórsko I ( obustronne przeciwfiltracyjne zabezpieczenie wałów potoku Zgórsko
na dł. 3,2 km oraz regulacja potoku na dł. 3,208 km)
 Babulówka (przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Babulówki na dł
2,13 km oraz prawego wału na dł. 2 km)
 Trześniówka I (przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Trześniówki
na dł. 6,359 km)
 Trześniówka II (przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Trześniówki
na dł 3,95 km)
 Stary Breo II – etap I (przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Stary
Breo w km 0+000 – 3+500 oraz lewego wału rzeki Wisłoki w km 0+000 – 0+280)
 Stary Breo II – etap 2 (przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki Stary
Breo w km 3+500 – 7+000)

4.

5.

Lokalizacja
przedsięwzięcia
(projektu), uwagi
6.

Gminy:
Padew Narodowa,
Czermin, Gawłuszowice,
Mielec, Borowa,
Wadowice Górne,
Baranów Sandomierski,
Gorzyce, Tarnobrzeg

10 537

47 257
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Niezbędna regulacja,
modernizacja, rzek
i potoków

Zwiększenie
retencyjności zlewni

PZMiUW w  Nil – etap I (odbudowa potoku) – zadanie zakooczone
Rzeszowie
 Nil – etap II (odbudowa potoku w km 19+260 – 24+700) - zadanie zakooczone
 Zamiła (regulacja cieku w km 0+220 – 1+820) - zadanie zakooczone
 Tabor (regulacja koryta potoku w km 17+348 – 20+435 oraz remont koryta
potoku w km 20+435 – 22+020) – zadanie zakooczone
 Lubatówka – etap 1 (regulacja potoku Lubatówka w km 0+000 – 1+578) - zadanie
zakooczone
 Lubatówka – etap 2 i 3 (remont wyerodowanych brzegów potoku Lubatówka w
km 1+935 – 3+826) - zadanie zakooczone
 Zgórsko II (regulacja i odbudowa potoku Zgórsko na dł. 6,245 km)
 Strug – etap I (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki
Strug na dł. 8,62 km)
 Trzybnik (regulacja potoku w km 0+590 – 1+433, 3+755 – 4+070, 4+935 – 5+145,
5+805 – 6+062, 7+354 – 7+960)
PZMiUW w  Głuchów (rozbudowa zbiornika retencyjnego na potoku Graniczny)
Rzeszowie

Poprawa bezpieczeostwa RZGW
powodziowego
w Kraków
zlewniach rzek Wisły,
Sanu, Wisłoki, Wisłoka,
Łęgu i Trześniówki

zadania związane z utrzymaniem rzek i potoków administrowanych przez RZGW
Kraków:
- Bednarka w km 8+050 – 8+150
- Łopuszanka w km 2+950 – 4+230, 3+300 – 3+420, 3+450 – 3+620, 3+710 – 3+820,
5+350 – 5+750, 6+720 – 7+762
- Ostra w km, 4+450 – 4+600, 4+630 – 4+770, 5+080 - 5+130, 6+340 – 6+430,
6+960 – 7+080, 7+060 – 7+080, 7+140 – 7+160, 2+350 – 8+740
- Ryj w km 0+600 – 0+800, 1+800 – 1+900
- Szczawa w km 6+350 – 6+400, 6+900 – 6+960
- Trześniówka w km 15+000 – 23+000 (lokalnie), 32+700 – 35+500,
- Wisłok w km 39+100 – 55+800, 49+650 – 49+800, 51+230 – 51+650, 51+890 –
52+265, 54+300 – 54+400, 54+300 – 55+130, 56+900 – 57+050, 60+580 – 60+730,
74+000 – 74+200, 75+600 – 75+750, 96+500 – 96+650, 98+200 – 98+500, 130+200
– 131+000, 198+500 – 198+600
- Brzezówka w km 1+330 – 1+345
- Wiar w km 59+325 – 59+384, 61+735 – 61+789, 66+466 – 66+521
- Turków w km 0+045 – 0+115
- Turnica w km 0+000 – 1+107

Gminy:
Kolbuszowa, Lubaczów,
Rymanów,
Krosno, Radomyśl Wielki,
Rzeszów, Tyczyn, Sokołów
Młp.
8 456

4 908

388

181

427,10

4 877,7

Gmina:
Łaocut
Gminy:
Dębowiec, Kaoczuga,
Dębica, Nowy Żmigród,
Osiek Jasielski, Baranów
Sandomierski, Grębów,
Nowa Dęba,
Trzebownisko,
Wojaszówka, Lubenia,
Komaocza, Czudec,
Rzeszów, Strzyżów,
Ustrzyki Dolne, Krasiczyn,
Fredropol, Nozdrzec,
Jasło, Tarnowiec, Tyrawa
Wołoska, Olszanica,
Wiązownica, Dukla,
Rymanów, Jodłowa,
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- Lachawka w km 0+380 – 0+435
- Baryczka w km 9+400 – 11+400
- Czarny w km 0+000 – 1+326,0+000 – 1+012
- Borsukowiec w km 0+400 – 0+600, 0+950 – 1+000, 3+000 – 3+030, 3+200 – 3+250
- Tyrawka w km 4+050 – 4+250, 4+500 – 4+650, 7+250 – 7+338, 10+050 – 10+120,
11+300 – 11+600, 11+820 – 12+000, 12+900 – 13+000, 13+500 – 13+580
- Berezka w km 0+150 – 0+180, 0+420 – 0+480, 1+040 – 1+200, 3+350 – 3+400,
3+400 – 3+720
- San w km 107+230 – 107+280
- Promnica w km 0+350 – 0+386
- Moczarka w km 1+275 – 2+400, 3+584 – 4+070
- Głęboki w km 1+300 – 2+500
- Jodłówka w km 0+500 – 11+715
- Kamienica w km 2+600- 2+740, 4+750 – 4+790
- Wawrzycki w km 3+300 – 5+800
- Wisłoka w km 110+575 – 110+636
- Wolanka w km 1+200 – 2+720
- Jasionka w km 0+000 – 1+000
- Waokówka w km 12+716
- Bielcza w km 4+110 – 4+350
- Rzepedka w km 0+350 – 0+450, 0+900 – 1+000
- Sanoczek w km 19+150 – 19+250
- roboty dot. usuwania zatorów
zadania związane z utrzymaniem obiektów hydrotechnicznych administrowanych
przez RZGW Kraków:
- SW RZESZÓW
- ZW BESKO

Brzostek, Dębowiec,
Ustrzyki Dolne, Jaśliska,
Bukowsko, Besko

127,4

232,5
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Załącznik Nr 3. Realizacja przedsięwzięd dotyczących minimalizowania skutków osuwisk w latach 2009-2010 wg powiatów i danych Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego
(RPO WP – Działanie 4.4.)
L.p.
Lokalizacja inwestycji
(powiat, gmina)
1.

Gm. Pilzno

Gm. Jodłowa
Powiat dębicki

5.

Źródła finansowania
2009 r.

2010 r.

Stabilizacja osuwiska i odbudowa odcinka
drogi powiatowej nr 1305R Smolnik –
Zawartnica

MSWiA
Budżet gmin
Budżet powiatu

2009

1 973,6

1 973,6

2010-2013

3 961,3

-

109,1

Budżet gminy

2010-2013

2 290,5

-

145,0

Budżet gminy

2008-2009

2 906,7

2 906,7

-

2009-2010

266,1

13,8

252,3

2010

1 254,4

-

1 254,4

2010

39,8

-

39,8

2010

849,0

-

849,0

2009

495,2

495,2

-

b.d.

2009

429,2

429,2

-

b.d.

2010

592,0

-

592,0

b.d.

Powiat brzozowski
Powiat dębicki
Gm. Miasta Dębica

4.

Lata realizacji

Wydatki na realizację

Powiat bieszczadzki
Gm. Lutowiska

2.
3.

Rodzaj przedsięwzięcia

Koszt
całkowity
inwestycji
(w tyś. PLN)

Powiat jarosławski
Gm. Radymno

Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Tetmajera
Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Wilhelma
Macha
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu dr pow. nr
1309 R. Strzegocice – Słotowa
w m. Słotowa
Budowa drogi koniecznej –usuwanie skutków
klęsk żywiołowych w m. Parkosz
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu dr pow. nr
1310 R Bielowy – Jodłowa km 2+401,31 –
2+523,68
Aktualizacja rejestru osuwisk na terenie
powiatu dębickiego
Zabezpieczenie osuwisk na skarpie w rejonie
kościoła i szkoły

MSWIA
Budżet powiatu
Budżet Gminy
MSWiA
MSWIA
Budżet powiatu
Budżet powiatu
Parafia rzymsko-katolicka
w Świętem, budżet gminy,
RPO WP

Powiat jasielski
Gm. Kołaczyce

Gm. Osiek Jasielski

Gm. Tarnowiec

Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi
nr 1840R Bieździadka-Gorajowice-Jasło w
miejscowości Bieździadka
Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi
nr 1878R Dobrynia-Zawadka Osiecka w m.
Zawadka Osiecka
Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi
nr 1892R Tarnawiec-Wrocanka- Piotrkówka w
m. Wrocanka
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6.
7.

Powiat kolbuszowski
Powiat krośnieoski
Gm. Iwonicz Zdrój

Gm. Wojaszówka
8.

Powiat łaocucki

8 927,0

-

MSWiA,
Środki własne,

2008-2010

978,0

-

978,0

RPO WP,
Środki własne

Zabezpieczenie osuwiska na drodze 2272
Uherce Mineralne-Bóbrka KD01, ID18/PLS/1
Likwidacja osunięd skarp w pasie drogi
gminnej wewnętrznej w m. Wołkowyja
Likwidacja osunięd skarp w pasie dróg
gminnych wewnętrznych w m. Rybne, Wola
Mariaszowa, Polaoczyk

2010-2012

7 080,1

-

2 427,6

2009

14,6

14,6

Budżet gminy

2009

30,0

30,0

Budżet gminy

2010

1 967,9

18,0

2010

416,0

2009-2010

11,0

6,3

2009

14,6

14,6

2010-2012

543,0

2010

104,2

MSWiA

Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową
drogi gminnej nr 10 9811R w m. Krzemienica
Usuwiska w Husowie, Tarnawce, Albigowej dokumentacja
Remonty dróg powiatowych- przełomów,
osuwisk i mostów

99,9
(dokumentacja)
416,0

Budżet paostwa
Środki własne
Środki z budżetu paostwa i UE
Środki własne

4,7

Powiat mielecki
Powiat niżaoski
Gm. Krzeszów
Gm. Ulanów

14.

9 145,0

Powiat leżajski
Powiat lubaczowski
Powiat łaocucki
Gm. Czarna

12.
13.

2008-2009

Powiat leski

Gm. Solina

9.
10.
11.

Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi
powiatowej nr 1924R Rogi-Lubawowa w .
Lubatowa
Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi
powiatowej nr 1924R Kobyle-Łęki
Strzyżowskie-Bratkówka-Odrzykoo
w miejscowości Wojkówka

System ochrony osuwiskowej SOPO –
inwentaryzacja terenów ruchów masowych
ziemi oraz zagrożenia ruchami masowymi
ziemi na terenie powiatu niżaoskiego

PFOŚiGW

Powiat przemyski
Gm. Bircza

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi
krajowej nr 28 Zator – Medyka
w miejscowości Korzeniec

Gm. Krasiczyn

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Domaradz
w miejscowości Korytniki

543,0
(dokumentacja)

-

104,2

Budżet paostwa
Budżet województwa
podkarpackiego
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Gm. Krzywcza
15.

Gm. Jawornik Polski

M. i Gm. Kaoczuga

Stabilizacja osuwiska skarpy Starego Miasta w
rejonie ulic Stolarska, Św. Jana, Kąty, Wąska,
Kręta wraz z odbudową dróg i infrastruktury
techn. (dokument. geol-inż. do PBW)
Zabezpieczenie osuwiska
uszkadzającego korpus drogi powiatowej w m.
Zapady
Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi gminnej nr
10601R w m. Manasterz (dok. geol-inż.)
Rozpoznanie warunków geol.-inż. osuwiska w
ciągu drogi nr 881 Sokołów Młp. – Żurawica w
m. Pantalowice (d. geol-inż.)

18.
19.
20.

34,1

-

34,1

2010

b.d.

-

b.d.

2009

1 328,1

1 328,1

-

2010

b.d.

-

b.d.

2010

b.d.

-

b.d.

2010-2011

56,0

-

56,0

2009-2010

1 700,0

Budżet województwa
podkarpackiego

b.d.

Budżet paostwa Budżet
powiatu Budżet gminy
b.d.
b.d.

Powiat
ropczycko -sędziszowski
Likwidacja osuwiska przy drodze powiatowej
Wielopole relacji Wielopole Skrz. – Sędziszów Młp. W m.
Wielopole Skrz. Przysiółek Rzegocin
(wykonanie dokumentacji)
Powiat rzeszowski
Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi
GM. Błażowa
powiat. Nr 0429 R w m. Kąkolówka
Gm.
Skrzyoskie

17.

2010

Powiat przeworski
M. Przeworsk

16.

Awaryjna likwidacja osuwiska w drogi
wojewódzkiej nr 884 Przemyśl-Domaradz
w miejscowości Babice

MSWiA

Budżet paostwa Budżet
powiatu

Powiat sanocki
Powiat stalowowolski
Powiat strzyżowski
Gm. Czudec

Gm. Frysztak

Przebudowa drogi powiatowej nr 1915R
Pstrągowa – Nowa Wieś w raz z poprawą
bezpieczeostwa pieszych i pojazdów

2009-2010

4 406,0

198,1

4 207,9

Przebudowa drogi powiatowej nr 1323R
Frysztak – Gogołów - Klecie wraz z poprawą
bezp. pojazdów i pieszych

2009

4 441,5

4 441,5

-

Przebudowa odcinków dróg pow.: nr 1320 R
Cieszyna-Huta Gogołowska-Kamienica oraz nr
1323R Frysztak-Gogołów-Klecie w m. Cieszyna

2010

1 371,5

-

1 371,5

U. Marszałkowski
Progr. Przebudowy Dróg
Lokalnych
Budżet gminy
Program Przebudowy Dróg
Lokalnych
Budżet gminy
Budżet powiatu
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Gm. Czudec i Gm.
Frysztak

Gm. Strzyżów

Gm. Wiśniowa
21.
22.
23.

Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1323R Frysztak-GogołówKlecie,
Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1915R Pstrągowa-Nowa Wieś,
Odbudowa odcinka drogi powiatowej w
ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska
w ciągu drogi powiatowej nr 1927R
Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów
Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1928R Wysoka StrzyżowskaGbiska-Strzyżów-Żarnowa w miejscowości
Gbiska
Remont drogi powiatowej nr 1927R
Węglówka-Wysoka Strzyżowska-Dobrzechów
Zabezpieczenie i odbudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1928R Wysoka Strzyżowska Gbiska – Strzyżów – Żarnowa w miejscowości
Żarnowa
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr
1926R Kożuchów – Markuszowa – Oparówka Wysoka Strzyżowska

-

892,4

MSWiA

2010

4 655,4

-

4 655,4

MSWiA

2010

348,8

-

348,8

MSWiA

2010

193,4

-

193,4

MSWiA

2010

1 357,8

-

1 357,8

MSWiA

2009

225,5

225,5

2010-2011

3 906,5

-

3 906,5

Fundusz UE
Środki własne

2010

670,7

-

670,7

Fundusz UE
Środki własne

Razem:

60 967,9

21 022,2

25 524,5

Ministerstwo Finansów

Powiat Rzeszów
Zabezpieczenie osuwiska przy ul.
konfederatów Barskich w Rzeszowie

25.

892,4

Powiat tarnobrzeski
Powiat Krosno
Powiat Przemyśl
Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na
Cmentarzu Głównym w Przemyślu

24.

2010

Powiat Tarnobrzeg
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Załącznik nr 4. Wykaz projektów finansowanych przez RPO WP na lata 2007 – 2013 w ramach Działania 4 – wykaz sporządzony przez Departament Wdrażania Projektów
Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Lp.

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Wartości ogółem
*zł+

Wartości
dofinansowania
z EFRR *zł+

Data rozpoczęcia
realizacji

Działanie 4.1 – Infrastruktura ochrony środowiska (infrastruktura oczyszczania ścieków, zaopatrzenie w wodę, zagospodarowanie odpadów)
1.
Gmina Wiejska
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Załuże- etap II
3 409 934,07
1 903 538,94 2009-10-20
Lubaczów
2.
Gmina Zagórz
Budowa kanalizacji sanitarnej dla południowej części miasta
7 549 396,14
2 891 311,55 2008-07-25
Zagórza oraz miejscowości Tarnawa Dolna.
3.
Gmina i Miasto Ulanów
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi, z
4 672 475,24
3 158 442,46 2007-02-09
przepompowniami ścieków w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia,
Kurzyna Wielka i Dąbrówka-Ruda oraz modernizacja oczyszczalni
ścieków w Ulanowie.
4.
Gmina Lesko
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Lesko
17 660 295,37
6 786 970,48 2008-06-19
(d. Posada Leska), Postołów, Wola Postołowa, Jankowce,
Glinne i Huzda oraz przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w Lesku
5.
Gmina Domaradz
Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków oraz budowa
11 290 652,70
4 764 781,89 2008-06-13
kanalizacji sanitarnej w Domaradzu
6.
Gmina Roźwienica
Budowa zintegrowanego systemu gospodarki ściekowej w gminie
7 255 569,37
3 764 254,85 2008-07-02
Roźwienica w miejscowościach Roźwienica-Mokra, RudołowiceMokra, Tyniowice, Więckowice, Chorzów oraz Węgierka
7.
Gmina i Miasto Ulanów
Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Ulanowie.
1 057 326,69
898 727,69 2010-06-30
8.

Gmina Zaleszany

9.

Gmina Pilzno

10.

Gmina Czudec

Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, Pilchów,
rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla
aglomeracji Jaworze, Bielowy
"Uporządkowanie gospodarki ściekowej gminy Czudec."

11.

Gmina Strzyżów

Budowa segregatorni odpadów w Strzyżowie.

12.

Gmina Dukla

13.

Gmina Sieniawa

14.

Gmina Wadowice Górne

Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy Dukla poprzez rozbudowę kanalizacji sanit. w m. Równe
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w
miejscowościach Dybków, Pigany, Paluchy, Rudka-Borki,
Leżachów oraz części miasta Sieniawa- etapy I, II, III
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wadowice Górne Przebendów (etap II) i Wadowice Dolne

Planowana data
zakooczenia
realizacji
2011-01-31
2011-01-25
2010-07-31

2011-02-28

2011-03-30
2011-06-15

2011-10-14

9 986 177,06

5 395 330,01 2008-06-18

2010-10-29

17 124 040,60

8 995 434,32 2008-06-05

2012-02-15

8 331 754,18

3 858 119,25 2008-07-14

2010-07-31

2 615 680,00

2 212 958,00 2009-11-17

2011-09-30

6 775 437,26

4 007 100,39 2008-08-03

2010-11-15

6 759 624,04

4 483 695,44 2007-11-13

2009-12-31

5 575 245,77

2 814 787,48 2008-07-08

2010-11-10
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15.

Gmina Jedlicze

16.

Gmina Trzebownisko

17.

Gmina Krasne

18.

Gmina Głogów
Małopolski

19.

Gmina Dębica

20.
21.

Gmina Baranów
Sandomierski
Gmina Krzeszów

22.

Gmina Lubenia

23.

Gmina Cmolas

24.

Gmina Żyraków

25.

Gmina Grębów

26.

Gmina Sieniawa

27.

Gmina Kamieo

28.

Gmina Miejska Dynów

29.

Gmina Dydnia

30.

Gmina i Miasto Rudnik
nad Sanem

Prace rekultywacyjne dla zamknięcia składowiska odpadów
innych niz niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jaszczew,
Gmina Jedlicze, Powiat Krośnieoski
Rozbudowa i przebudowa wodociągu wiejskiego w
miejscowościach Trzebownisko i Zaczernie
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne

1 102 169,00

917 200,15 2010-02-03

2011-10-14

4 592 712,80

2 296 356,40 2008-06-05

2010-06-25

7 337 914,18

4 508 681,01 2008-08-18

2010-05-26

Budowa kanalizacji w Budach Głogowskich wraz z dostawą i
montażem urządzeo do przetwarzania osadów pościekowych
metodą ORTWED do oczyszczalni ścieków w Głogowie
małopolskim
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stobierna i
Stasiówka
Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej
w gminie Baranów Sandomierski
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Krzeszów - Gmina Krzeszów
"System oczyszczania ścieków Gminy Lubenia- infrastruktura
podstawowa dla sektora turystycznego"
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrowy
Tuszowskie, Ostrowy Baranowskie i Jagodnik gmina Cmolas
Budowa sieci kanalizacji we wsi Zasów, Mokre, Nagoszyn
Cieszęciny oraz Żyraków przysiółek Kolonia Żyrakowska
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krawce,
Wydrza, Stale Siedlisko
Nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sieniawie
wraz z przebudową ujęcia wody w Piganach i budową sieci
wodociągowej w miejscowościach Pigany, Paluchy, Rudka-Borki etapy I, II i III
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamieo rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa sieci kanalizacji
sanitarnej
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody,
zbiornikami wody, remontem, budową i przebudową sieci
wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta
Dynowa
Budowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Krzemiennej wraz z
kanalizacją sanitarną w aglomeracji Krzemienna - Etap I - Dydnia,
Krzemienna
Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem

6 435 969,70

3 127 410,94 2007-09-12

2010-11-10

16 806 337,34

9 624 281,32 2008-06-18

2011-12-15

10 363 697,18

6 467 317,99 2008-06-09

2010-11-12

4 785 555,09

2 447 356,70 2008-02-19

2011-03-31

12 449 436,38

6 770 409,83 2009-09-01

2010-11-15

4 770 902,82

3 234 812,81 2008-06-02

2010-08-30

4 872 322,31

2 127 413,64 2008-05-06

2010-06-15

7 955 101,50

3 722 987,50 2008-06-20

2011-04-20

3 755 368,62

2 610 485,00 2008-06-13

2010-06-30

9 883 752,65

6 503 780,38 2007-05-22

2010-11-30

3 917 325,99

1 984 819,97 2008-12-05

2010-10-29

12 897 470,13

6 340 334,72 2008-06-24

2010-10-20

1 383 704,64

859 895,87 2007-03-05

2009-06-03

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

wróć
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010
31.

Gmina Żołynia

32.

Gmina Pysznica

33.

Gmina Bojanów

34.

Gmina Ostrów

35.

Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o.
Gmina Nowa Sarzyna

36.

37.
38.

Gmina i Miasto Rudnik
nad Sanem
Gmina Czudec

39.

Gmina Ustrzyki Dolne

40.

Gmina Oleszyce

41.

Gmina Bircza

42.

Gmina miejska Lubaczów

43.

Gmina Czarna

44.

Gmina Miasta Sanoka

45.

Gmina Grodzisko Dolne

46.

Gmina Łaocut

47.

Gmina Medyka

Ochrona wód powierzchniowych w zlewni górnej Wisły poprzez
budowę kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Żołynia
Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Jastkowicach

2 707 009,20

1 611 166,96 2010-03-31

2010-09-28

3 467 682,14

2 270 971,14 2008-06-13

2010-10-29

Projekt kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów w miejscowościach
Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w
miejscowości Stany
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kamionka
i Skrzyszów - II etap
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Brzozowie.

20 614 755,69

8 644 184,71 2007-09-19

2011-03-11

4 065 879,19

2 303 201,05 2009-10-14

2010-10-15

3 825 240,19

2 665 126,35 2010-04-26

2012-09-28

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków
i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Łętownia gmina
Nowa Sarzyna
Poprawa stanu środowiska naturalnego gminy - rekultywacja
wysypiska odpadów komunalnych w Rudniku nad Sanem.
Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Czudec

2 752 713,93

1 499 738,77 2007-02-21

2010-06-30

1 218 423,81

1 018 317,43 2008-02-23

2010-12-10

1 535 345,92

1 074 742,14 2008-06-10

2010-07-31

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Brzegach Dolnych, gmina Ustrzyki Dolne.
Modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych w
miejscowości Futory.
Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania, zbiorników
wyrównawczo-zasobowych wody, sieci wodociągowej wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza.
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w mieście
Lubaczów.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Medynia
Głogowska, Pogwizdów, Medynia Łaocucka i Zalesie: zlewnie Z1,
Z2, Z3, Z4, Z5
Modernizacja i doposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów
Segregowanych w Sanoku.
„Budowa oczyszczalni ścieków w Chodaczowie wraz z siecią
kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Grodzisko Nowe i
Chodaczów oraz modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w
Grodzisku Dolnym”
Przebudowa istniejących obiektów stacji uzdatniania i
przepompowni wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w
Gminie Łaocut

3 580 768,14

3 016 452,92 2008-02-14

2011-10-15

1 337 801,80

1 090 863,09 2008-12-17

2011-10-12

3 473 462,00

2 397 348,80 2009-08-17

2010-06-18

5 994 202,82

4 999 764,57 2010-08-16

2011-04-28

6 442 606,78

4 112 206,52 2008-06-12

2010-10-15

2 008 130,49

1 706 910,92 2010-12-23

2011-01-21

11 923 544,85

7 379 323,16 2009-12-31

2011-11-30

3 143 991,12

1 829 941,46 2007-07-10

2009-10-15

5 300 865,29

3 669 025,14 2007-08-24

2010-08-30

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jaksmanice,
Hurko, Hureczko na terenie Gminy Medyka
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48.

Gmina Żurawica

49.

Gmina Jeżowe

50.

Gmina Błażowa

51.

Gmina Wiązownica

52.

Gmina Radymno

53.

Gmina Nowy Żmigród

54.

Gmina Pruchnik

55.

Gmina Frysztak

56.

Gmina Przecław

57.

Gmina Baligród

58.

Gmina Fredropol

59.

Gmina Oleszyce

60.

Gmina Krosno

61.

Gmina Dzikowiec

62.

Gmina Czermin

63.

Gmina Zarzecze

Poprawa infrastruktury poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Buszkowice, Buszkowiczki, Bolestraszyce,
Żurawica, Orzechowce - gmina Żurawica
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jata, Sójkowa,
Cholewiana Góra, Pogorzałka w Gminie Jeżowe.
Budowa sieci wodociągowej II i III etap w miejscowościach
Błażowa, Błażowa Dolna, Nowy Borek
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w
miejscowościach: Zapałów, Wiązownica, Piwoda.
"Dokooczenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie
Radymno na terenie wsi Ostrów-Skołoszów z rozbudową
oczyszczalni w Świętem".
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla
gminy Nowy Żmigród
Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pruchnik oraz
przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pruchniku
Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią
kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego
systemu odprowadzania ścieków w m. Glinik Dolny i Twierdza,
Gmina Frysztak.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kiełków i Podole,
Gmina Przecław
Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Baligród
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Aksmanice,
Kłokowice, Młodowice i Fredropol wraz z oczyszczalnią ścieków w
Sierakoścach
Budowa ujęcia wody w miejscowości Borchów dla potrzeb Miasta
i Gminy Oleszyce z przebudową sieci magistralnych
wodociągowych
Rekultywacja części środkowej składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Krośnie
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w
Wilczej Woli
Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla msc.
Otałęż i Wola Otałęska wraz z rurociągiem przesyłowym
przez msc. Łysaków i Czermin do oczyszczalni
w Czerminie
Wymiana sieci wodociągowej w Zalesiu i Łapajówce oraz
budowa kolektora przesyłowego do Żurawiczek
i Madkówki

4 820 938,12

3 031 994,50 2008-05-30

2010-06-30

10 008 572,56

5 672 487,55 2009-08-06

2010-09-30

4 800 790,01

3 360 553,00 2007-12-14

2010-07-31

7 294 607,23

3 305 283,94 2007-06-19

2010-12-20

9 839 606,20

4 735 304,55 2008-07-30

2010-12-20

13 738 603,73

9 083 624,07 2008-06-05

2010-10-15

15 196 016,72

8 501 450,64 2008-06-03

2011-06-30

12 478 679,99

6 641 386,93 2009-10-05

2010-11-03

4 105 577,77

2 674 539,90 2007-12-07

2010-10-29

7 005 205,08

3 151 174,19 2007-11-09

2010-01-15

15 699 678,40

8 639 252,22 2008-06-17

2011-07-31

6 536 377,25

3 995 349,36 2008-04-09

2010-07-31

2 591 812,49

2 188 142,63 2008-06-09

2010-09-30

10 075 899,41

5 621 070,00 2008-06-04

2010-08-30

8 260 981,62

4 952 208,97 2008-05-16

2011-11-15

6 089 502,35

4 013 017,61 2008-06-13

2010-06-30
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64.

65.

66.
67.

68.

69.
70.

Przedsiębiorstwo
Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej
Wodociągów i Kanalizacji ZUW Jarosław wraz z modernizacją sieci wodociągowej
w Jarosławiu Spólka z o.o.
Gmina Iwierzyce
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie
Iwierzyce poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków i budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiercany Olimpów,
Wiśniowa.
Gmina Świlcza
Poprawa jakości wody pitnej poprzez wykonanie modernizacji
sieci wodociągowej na terenie Gminy Świlcza
Gmina Krzeszów
Rozbudowa składowiska odpadów i wdrożenie systemu segregacji
zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów.
Gmina Niwiska
Ochrona zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 425
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m. Przyłęk i Hucina w
gminie Niwiska
Gmina Jasienica Rosielna Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jasienica Rosielna

8 314 444,72

3 801 226,93 2007-05-02

2009-12-30

10 157 488,14

5 160 838,43 2007-07-19

2010-12-22

3 802 329,32

2 661 382,31 2008-07-07

2010-06-30

4 490 169,92

3 816 644,43 2010-01-07

2011-10-14

5 424 451,54

3 697 851,76 2008-10-09

2010-06-30

11 067 275,88

4 520 310,36 2007-01-30

2011-05-17

Przebudowa istniejącego budynku betoniarni na punkt segregacji
odpadów w miejscowości Żarnowiec, gmina Jedlicze

1 111 397,07

774 229,51 2008-08-19

2011-02-10

System gospodarki odpadami komunalnymi w Stalowej Woli.

6 719 349,22

4 230 067,50 2008-01-31

2011-08-31

72.

Jedlickie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
i MIeszkaniowej Sp. z o.o.
w Jedliczu
Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o.o.
Gmina Narol

Kanalizacja sanitarna dla aglomeracji Narol i Ruda Różaniecka.

8 986 620,30

4 175 629,37 2007-04-04

2010-08-02

73.

Gmina Ustrzyki Dolne

3 784 503,98

2 649 152,79 2007-05-08

2010-10-31

74.

Gmina Leżajsk

9 248 168,74

5 053 164,74 2008-06-27

2010-11-30

75.

Gmina Raniżów

4 872 753,96

3 150 116,20 2010-04-30

2011-06-30

76.

Gmina Przemyśl

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Ustrzyki Dolne budowa wodociągu wiejskiego w Dźwiniaczu Dolnym i Staokowej
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Leżajsk - Wierzawice
etap II i Giedlarowa etap I
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Raniżów budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Raniżów –
Porąbki, Staniszewskie, Zielonka
Budowa sieci wodociągowej we wsi: Ostrów, Kuokowce,
Hermanowice i Malhowice w gminie Przemyśl.
Budowa sortowni odpadów komunalnych w Giedlarowej

6 427 857,77

2 822 398,11 2009-12-08

2010-06-30

5 392 789,22

3 645 706,84 2010-05-07

2011-06-30

13 546 062,62

11 399 453,99 2008-12-30

2011-07-30

71.

77.

"Stare Miasto - Park"
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Działanie 4.2 – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi
78. Województwo
Trześniówka I - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego
Podkarpackie
wału rzeki Trześniówki na dł. 6,359 km w m.: Trześo, gm Gorzyce,
oraz na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg.
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79.

Gmina Miejska Mielec

80.

Województwo
Podkarpackie

81.

Gmina Miasto Rzeszów

82.

Gmina Miejska Przemyśl

83.

Gmina Jarocin

84.

Województwo
Podkarpackie

85.

Gmina i Miasto Nisko

86.

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Krakowie
Województwo
Podkarpackie
Województwo
Podkarpackie

87.
88.

89.

Województwo
Podkarpackie

90.

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Krakowie
Gmina Trzebownisko

91.

Regulacja cieków wodnych na terenie miasta Mielca i gminy
Mielec
Trześniówka II - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału
rzeki Trześniówki na dł. 3,95 km w m.: Trześo, gm. Gorzyce oraz
na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg.
Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakładu Uzdatniania Wody w
Przemyślu oraz terenów przyległych
Budowa zbiornika retencyjnego wraz z kąpieliskiem w
miejscowości Jarocin
Stary Breo III - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału
rzeki Stary Breo na dł. 3,50 km w miejscowości: Gliny Małe, gm.
Borowa.
Budowa Zbiornika małej retencji w Nisku - Os. Podwolina - ETAP I

7 299 320,70

6 177 324,74 2008-06-12

2010-09-24

8 804 640,62

7 375 061,09 2008-12-29

2011-07-30

50 678 456,55

33 999 999,98 2007-12-31

2010-06-30

256 478,10

215 976,65 2010-02-04

2010-08-20

1 575 910,56

1 229 088,86 2009-05-15

2010-05-30

4 601 006,82

3 821 049,89 2008-12-29

2011-07-30

4 078 023,49

3 466 319,96 2008-06-18

2010-08-02

Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki

2 282 269,40

1 939 180,99 2009-03-16

2010-08-13

Zgórsko II - regulacja i odbudowa potoku Zgórsko na dł. 6,245 km
w m. Ruda, Dąbrówka Wisłocka, gm. Radomyśl Wielki.
Zgórsko I - obustronne przeciwfiltracyjne zabezpieczenie wałów
potoku Zgórsko na dł. 3,200 km oraz regulacja potoku na dł.3,208
km w m. Wierzchowiny, Wadowice Dolne,gm. Wadowice Górne.
Nowy Breo I, Etap 2 - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego
wału rzeki Nowy Breo na dł. 4,00 w m. Ziempniów, Breo
Osuchowski, Zabrnie, gm. Czermin i Wadowice Górne.
Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka

6 444 770,80

4 970 965,80 2008-12-30

2011-08-30

10 757 970,81

8 789 996,23 2008-12-30

2011-07-30

6 660 566,29

5 618 036,93 2008-12-30

2011-07-30

1 878 799,42

1 596 979,51 2009-03-16

2010-08-13

23 145 616,47

19 265 654,98 2007-07-27

2010-10-29

6 432 662,02

5 406 258,21 2008-12-30

2011-06-15

1 862 288,31

1 582 945,06 2008-07-03

2010-12-15

2 086 601,45

1 645 109,20 2007-04-12

2009-12-15

Budowa sieci odprowadzenia wód opadowych z terenu
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w strefie S-1
Jasionka oraz z terenu Gminy Trzebownisko
92. Województwo
Babulówka - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki
Podkarpackie
Babulówki na dł. 2,13 oraz prawego wału na dł. 2,00 km w m.
Suchorzów i Baranów Sandomierski, gm. Baranów Sandomierski.
93. Gmina Krosno
Poprawa bezpieczeostwa przeciwpowodziowego miasta Krosna
poprzez remont potoku Lubatówka oraz odbudowę bulwaru na
jego prawym brzegu
94. Gmina Miasto Dębica
Regulacja potoku Budzisz w celu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego wschodniej części Dębicy - etap I
Działanie 4.3 – Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej
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95.

Gmina Cieszanów

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Cieszanowie

96.

Paostwowe
Przebudowa budynku na Powiatowe Centrum Edukacji
Gospodarstwo Leśne Lasy Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Mielec
Paostwowe Nadleśnictwo
Mielec
97. Nadleśnictwo Kolbuszowa Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody w Nadleśnictwie
Kolbuszowa
98. Gmina Dębica
Dębicki model ochrony różnorodności biologicznej i
krajobrazowej - budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w
Stobiernej
99. Gmina Wielopole
Adaptacja części budynku starej szkoły podstawowej w
Skrzyoskie
Brzezinach na potrzeby utworzenia Centrum Edukacji
Ekologicznej
100. Arboretum i Zakład
"Ochrona ex i in situ różanecznika żółtego i ostrożenia
Fizjografii w
siedmiogrodzkiego oraz utrzymanie i ochrona stanowisk
Bolestraszycach
zagrożonych i rzadkich gatunków roślin kwaśnolubnych w
Arboretum Bolestraszyce"
101. Gmina Lesko
Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zamkowego w Lesku oraz
edukacja ekologiczna mieszkaoców i turystów
102. Gmina Przecław
Sied Centrów Edukacji Ekologicznej w Gminie Przecław

469 191,63

339 947,91 2010-01-11

2010-10-29

327 978,75

227 078,56 2009-12-21

2011-01-31

422 987,26

299 223,40 2009-04-29

2011-07-31

403 234,66

318 583,68 2009-06-30

2010-09-30

210 810,02

177 619,85 2009-05-22

2010-07-30

437 530,55

306 608,62 2009-08-07

2011-06-30

410 960,51

276 561,90 2009-04-17

2010-07-16

388 397,76

323 134,43 2009-09-18

2010-01-29

720 121,30 2010-05-28

2010-11-20

568 768,57 2010-04-27

2010-12-15

2 427 213,19 2010-07-06

2011-05-12

779 739,45 2008-12-30

2010-12-29

Działanie 4.4 – Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom (tylko projekty z zakresu zabezpieczenia osuwisk)
103. Gmina Radymno
Poprawa bezpieczeostwa mieszkaoców wsi Święte poprzez
889 829,88
usunięcie usuwisk na skarpie
104. Gmina Miasto Rzeszów
Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Konfederatów Barskich w
670 664,50
Rzeszowie
105. Gmina Miejska Przemyśl
Odwodnienie i stabilizacja osuwiska na Cmentarzu Głównym w
3 906 477,30
Przemyślu
106. Powiat Krośnieoski

Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w ciągu drogi powiatowej
Nr 1924R Kobyle- Łęki Strzyżowskie - Bratkówka - Odrzykoo w m.
Wojkówka

977 696,00
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Załącznik nr 5. Wykaz przedsięwzięć współfinansowanych przez WFOŚiGW w Rzeszowie w latach 2009 – 2010 –
wykaz sporządzony przez WFOŚiGW w Rzeszowie
Nr
Umowy

Dziedzina

Nazwa
Kontrahenta

Nazwa
zadania

Data
rozpoczęcia

Data
zakooczenia

Koszt
całowity

D10017

GW

Okręg
Polskiego
Związku
Wędkarskiego
w Przemyślu

16.06.2009

30.11.2010

259314,84

P09007

GW

Gmina
Chłopice

07.01.2009

30.06.2009

163311,5

D09065

GW

01.06.2009

30.09.2009

D09073

GW

01.07.2009

D09076

GW

D09081

GW

Podkarpacki
Zarząd
Melioracji i
Urządzeo
Wodnych w
Rzeszowie
Podkarpacki
Zarząd
Melioracji i
Urządzeo
Wodnych w
Rzeszowie
Podkarpacki
Zarząd
Melioracji i
Urządzeo
Wodnych w
Rzeszowie
Podkarpacki
Zarząd
Melioracji i
Urządzeo
Wodnych w
Rzeszowie

Modernizacja i
rozbudowa zbiornika
wodnego w
Hermanowicach
Gmina Przemyśl na
działce nr ewid.
478/1"
Remont studni
głębinowych oraz
wykonanie studni
zastępczych na
terenie
msc.Jankowice i
Chłopice
Usuwanie szkód
powodziowych na
urządzeniach
melioracji wodnych
podstawowych potok Węgierka
Usuwanie szkód
powodziowych na
cieku Hermanówka ciek naturalny nr
ewid. 1269 w km
3+100-3+16 ...
Usuwanie szkód
powodziowych na
potoku Dulcza, km
6+550-6+650 w m-i
Pilzno i w km 12+90013+030 ..
Usuwanie szkód
powodziowych na
potoku Ropa

Wypłaty w Wypłaty
2009 r.
w 2010
r.

Opis efektu ekologicznego

Pozostałe
źródła
finansowania

Opis
Wartośd
współfinansow współfinans
ania
owania

zwiększenie zasobów
dyspozycyjnych w stosunku
do dotychczasowych,
dodatkowa pow. lustra
wody

Zadanie
finansowane
ze środków
własnych

dotacja
Starostwa
Powiatowego
w Przemyślu

80000

ilośd dostarczanej wody
pitnej

Zadanie
finansowane
ze środków
własnych

96846,37

48423

zabezpieczenie i poprawa
stabilności potoku

31.07.2009

30034,2

15017

remont cieku

24.06.2009

31.08.2009

127178,47

63589

zabezpieczenie i poprawa
stabilności potoku Dulcza

10.06.2009

31.10.2009

27961,66

13980

likwidacja szkód
powodziowych

100000

10000
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D09082

GW

Podkarpacki
Zarząd
Melioracji i
Urządzeo
Wodnych w
Rzeszowie
Podkarpacki
Zarząd
Melioracji i
Urządzeo
Wodnych w
Rzeszowie
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej w
Krakowie

Usuwanie szkód
powodziowych na
potoku Wiewiórskim

10.06.2009

30.09.2009

168187,02

84093

likwidacja szkód
powodziowych

D09133

GW

zakup 54 000 szt.
worków do celów
przeciwpowodziowyc
h.

28.09.2009

28.10.2009

27010,8

18900

obwałowania
przeciwpowodziowe

D09134

GW

Odtwarzanie
naturalnego koryta
rzeki Wisłok w km
54+300-55+130 w m.
TrzebowniskoTerliczka
Zakup przenośnej
składanej zapory
przeciwpowodziowej

10.10.2009

30.11.2009

170334,34

85167,17

obwałowania
przeciwpowodziowe

Inne

D10076

GW

Gmina Miejska
Jasło

19.05.2010

30.09.2010

600240

składana zapora
przeciwpowodziowa

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

D09151

GW

Zgromadzenie
Sióstr
Najświętszej
Rodziny z
Nazaretu;
Klasztor w
Komaoczy
Gmina
Kolbuszowa

studnia głębinowa Klasztor Sióstr
Najświętszej Rodziny
z Nazaretu w
Komaoczy

07.10.2009

31.12.2009

54529,83

27260

wydajnośd dobowa studni
głębinowej do
zabezpieczenia 70 LM/d

P09006

GW

Budowa sieci
wodociagowej wraz z
przyłączami dla
miejscowości Nowa
Wieś-Borek

24.11.2008

31.08.2009

325686,58

120000

Wykonanie sieci
wodociągowej , przyłączy
wodociągowych,
zwiększenie poboru wody

P09010

GW

Gmina
Kolbuszowa

Budowa sieci
wodociagowej dla
miejscowosci Poreby
Kurpieoskie

05.12.2008

31.08.2009

760355,23

380000

Zwiększenie przepustowości
istniejącej stacji uzdatniania
wody, wydajnośd SUW, sied
wodociągowa

P09013

GW

Gmina
Zarzecze

Wymiana sieci
wodociągowej w
Zalesiu i Łapajówce,
oraz budowa
kolektora
przesyłowego

02.02.2009

15.05.2010

5902928,0
7

1300000

Zwiększenie przepustowości Inne
istniejącej stacji uzdatniania
wody, wydajnośd SUW, sied
wodociągowa

45018

Starostwo
Powiatowe w
Rzeszowie

49999,75

510204

RPO WP

4026387,24
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P09016

GW

P09019

GW

P09036

GW

P09037

Przedsiębiorst
wo
Wodociągów i
Kanalizacji
w Jarosławiu
Sp. z o.o.

Uzdatnianie i
03.04.2009
higienizacja wody w
technologii
membranowej ZUW
Jarosław wraz z
modernizacją sieci
wod
Miejskie
Inwestycje w zakresie 16.06.2007
Przedsiębiorst gospodarki wodnej w
wo Gospodarki mieście Jasło
Komunalnej w
Jaśle
Gmina Nisko
Budowa II etapu sieci 30.06.2009
wodociągowej na
osiedlu Barce w Nisku

15.10.2009

6258000

3525425,2
1

Zwiększenie przepustowości Inne
istniejącej stacji uzdatniania
wody, wydajnośd SUW, sied
wodociągowa

dotacja Regionalny
Program
Operacyjny,
Gmina miejsa
Jarosław

5622425

31.12.2010

29260170

900000

Zwiększenie przepustowości Fundusz
istniejącej stacji uzdatniania Spójności
wody, wydajnośd SUW, sied
wodociągowa

Fundusz
Spójności

18101000

30.04.2010

214138,03

107000

Zwiększenie przepustowości
istniejącej stacji uzdatniania
wody, wydajnośd SUW, sied
wodociągowa

GW

Gmina Bircza

17.08.2009

29.01.2010

3473462

163,37

P09054

GW

Gmina Nisko

28.07.2009

30.04.2010

291200,29

145000

P09065

GW

Gmina
Oleszyce

27.02.2009

31.05.2010

6307973,4

585,48

21002,6
2

P09070

GW

Gmina Nowa
Sarzyna

01.06.2009

31.03.2010

2734648,4
1

0

P09075

GW

Gmina
Krzeszów

24.11.2009

15.12.2009

97919,07

48959

Bud. ujęcia wody,
stacji uzdatniania,
zbiorników
wyrównawczozasobowych
wody,sieci wod w
msc. Bircza
Budowa sieci
wodociągowej na
osiadlu GrądyPodwolina w Nisku
Budowa ujęcia wody
w miejscowości
Borchów dla potrzeb
miasta i gminy
Oleszyce
Budowa sieci
wodociągowej oraz
przebudowa stacji
uzdatniania wody w
miejscowości
Łetownia
wykonanie 1.472 mb
wodociagu f160

17050,1
7

Ilośd ścieków
odprowadzonych
dokanalizacji i
oczyszczonych, wydajnośd
stacji, sied wodociągowa,
długośd kanalizacji

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

2397348,8

Zwiększenie przepustowości
istniejącej stacji uzdatniania
wody, wydajnośd SUW, sied
wodociągowa

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

4237129,03

3008,57

Zwiększenie przepustowości
istniejącej stacji uzdatniania
wody, wydajnośd SUW, sied
wodociągowa

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

1563961

0

Zwiększenie przepustowości
istniejącej stacji uzdatniania
wody, wydajnośd SUW, sied
wodociągowa

sied wodociągowa
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P10006

GW

Gmina Padew
Narodowa

P10007

GW

P10011

"Podłączenie trzech
studni głębinowych
do Stacji Uzdatniania
Wody w Padwi
Narodowej

29.03.2010

30.06.2010

405382,41

193000

Wykonanie obudowy i
montaż pomp głębinowych
z kompletnym
wyposażeniem w trzech
studniach głębinowych,
przesyłowa sied
wodociągowa
sied wodociągowa

Gmina Ustrzyki budowa wodociągu
Dolne
wiejskiego w
Dźwinaczu Dolnym i
Staokowej

01.02.2010

30.10.2010

3784503,9
8

950000

GW

Gmina
Oleszyce

27.02.2009

30.06.2010

6538746,0
5

572642

P10013

GW

Gmina
Markowa

Budowa ujęcia wody
w miejscowości
Borchów dla potrzeb
miasta i gminy
Oleszyce
Rozbudowa i
przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody w
Markowej

13.03.2010

30.09.2011

2233410,8
3

1050000 Zwiększenie przepustowości
istniejącej stacji uzdatniania
wody, wydajnośd SUW, sied
wodociągowa

P10014

GW

Gmina Nisko

31.05.2010

30.04.2012

3088470,3

1544000 sied wodociągowa

Zadanie
finansowane
ze środków
własnych

P10015

GW

Gmina Dębica

01.08.2010

30.11.2011

4398521,2
4

289555,
11

Zwiększenie przepustowości
istniejącej stacji uzdatniania
wody, wydajnośd SUW, sied
wodociągowa

PROW Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

1765312,7

P10021

GW

Gmina
Chłopice

15.04.2010

30.04.2011

1263839,9
1

371527,
86

Zwiększenie przepustowości
istniejącej stacji uzdatniania
wody, wydajnośd SUW, sied
wodociągowa

PROW Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

499613

P10032

GW

Gmina Miejska
Dynów

Budowa II i III etapu
sieci wodociągowej
na osiedlu
Podwolina-Grądy w
Nisku
Poprawa jakości
wody dla terenów
górskich przebudowa stacji
uzdatniania wody w
Zawadzie wraz z
siecią dosyłową do
Nagawczyna.
Rozbudowa ujęcia i
stacji wodociągowej
oraz budowa
kolektora tłocznego
w miejscowości
Chłopice
Budowa stacji
uzdatniania wody
wraz z ujęciami wody
......

06.05.2010

31.08.2011

3896585,9
8

900000

Zwiększenie przepustowości RPO istniejącej stacji uzdatniania Regionalny
wody, sied wodociągowa
Program
Operacyjny

EFRR Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego
Zwiększenie przepustowości RPO istniejącej stacji uzdatniania Regionalny
wody, wydajnośd SUW, sied Program
wodociągowa
Operacyjny

EFRR w
ramach RPO

2649152,79

4239588,78

1974307,4
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P10039

GW

Gmina Hyżne

Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej w
Gminie Hyżne.
Budowa wodociągu
ze SUW...
montaż kolektorów
słonecznych

05.03.2010

31.10.2011

5500000

D09025

OA

Gmina Nowa
Dęba

D09032

OA

D09033

OA

Zgromadzenie
Sióstr
Najświętszej
Rodziny z
Nazaretu;
Klasztor w
Komaoczy
Zespół Opieki
Zdrowotnej w
Dębicy

08.07.2008

31.08.2009

431699

50400

Budowa instalacji
solarnej na użytek
ciepłej wody

15.05.2008

15.06.2009

194746,8

100000

01.05.2007

30.06.2009

1226310

100000

D09057

OA

01.03.2009

15.05.2009

65900

12840

D09070

OA

22.06.2009

30.09.2009

1306500

15975

D09156

OA

Wykorzystanie
15.08.2009
energii słonecznej do
przygotowania cwu w
Szkole Podst. nr 2 w
Lubaczowie
Parafia
Przebudowa kotłowni 23.10.2009
Rzymsko z węglowej na
Katolicka pw.
biomasę przy
NMP
kościele pw. NMP
Wniebowziętej Wniebowziętej w
w Sieniawie
Sieniawie

30.05.2010

333254,32

20400

D09166

OA

15.12.2009

120641,14

27200

Modernizacja
instalacji c.w.u. dla
budynków ZOZ w
Dębicy - kolektory
słoneczne
Powiat
"Termomodernizacja
Łaocucki
układu
przygotowania c.w.u.
w budynku Bursy
Szkolnej w Łaocucie II etap"
Dom Zakonny - modernizacja
Zgromadzenia systemu
Św. Michała
ciepłowniczego
Archanioła

Gmina Miejska
Lubaczów

1174000 sied wodociągowa

PROW Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

2790070

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc
alternatywnego źródła
energii
ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc
alternatywnego źródła
energii

20400

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc
alternatywnego źródła
energii
ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc
alternatywnego źródła
energii

Pożyczka
WFOŚiGW w
Rzeszowie,
inne

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc
alternatywnego źródła
energii

Pożyczka
WFOŚiGW w
Rzeszowie,
Dotacja
NFOŚiGW,
inne
Inne

dotacja Gmina
Stalowa Wola

1280000

Ekofundusz

102240

Inne

dotacja
Marszałka
Województwa

5000

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc
alternatywnego źródła
energii
ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc
alternatywnego źródła
energii

EkoFundusz,
dotacja
NFOŚiGW

Pożyczka
WFOŚiGW w
Rzeszowie

988522

33290
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D10082

OA

Gmina Miejska
Lubaczów

Wykonanie kotłowni
gazowej w części
istniejących kotłowni
węglowej Przedszkole Nr 2 w
Lubaczowie
wykonanie instalacji
solarnej

15.07.2010

30.09.2010

173024,07

20405

D10097

OA

Gmina Cmolas

D10102

OA

Gmina
Jarosław

P09011

OA

P09027

OA

P09029

OA

P10017

OA

29.03.2010

30.06.2010

503337,13

41160

kolektory słoneczne
oraz wymiana
istniejącej instalacji
co
w budynku szkołyMunina-dotacja
Zespół Opieki
modernizacja
Zdrowotnej w instalacji
Dębicy
przygotowania c.w.u.
dla budynków ZOZ w
Dębicy - kolektory
słoneczne
Powiat
"Termomodernizacja
Łaocucki
układu
przygotowania c.w.u.
w budynku Bursy
Szkolnej w Łaocucie II etap"
Dom Zakonny - modernizacja
Zgromadzenia systemu
Św. Michała
ciepłowniczego
Archanioła

15.12.2009

30.11.2010

478807,8

52000

20.02.2009

30.06.2009

1226310

01.03.2009

15.05.2009

22.06.2009

Wykonanie kotłowni 15.07.2010
gaz.inst.solar. w
części pomieszczeo
kotłowni. Miejskiego
Przedszk. w
Lubaczowie
Miejskie
montaż kolektorów
01.02.2010
Przedsiębiorst słonecznych i pomp
wo Energetyki ciepła. Uchylenie
Cieplnej Spółka uchwały RN nr
z o.o. w Dębicy 70/2010 z 20.08.2010

P10018

OA

Gmina Miejska
Lubaczów

Pożyczka
WFOŚiGW w
Rzeszowie

80000

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc
alternatywnego źródła
energii
ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc
alternatywnego źródła
energii

PROW Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Pożyczka
WFOŚiGW w
Rzeszowie

309428,56

270703

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc
alternatywnego źródła
energii

Dotacja
NFOŚiGW,
WFOŚiGW w
Rzeszowie,
inne

65900

33290

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc
alternatywnego źródła
energii

Dotacja
WFOŚiGW w
Rzeszowie

12840

30.09.2009

1306500

430000

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc
alternatywnego źródła
energii

30.09.2010

173024,07

80000

Dotacja
WFOŚiGW w
Rzeszowie

20405

30.06.2010

515790,57

0

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

240990,57

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc
alternatywnego źródła
energii

281000

EkoFundusz

817818,5
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P10028

OA

Gmina
Jarosław

Kolektory słoneczne
15.12.2009
oraz wymiana
istniejącej instalacji
co w budynku szkoły
- Munina- pożyczka
Budowa kotłowni na 23.12.2008
gaz płynny wraz z
instalacją
zbiornikową dla
budynku Szkoły
Podstawowej w
Lecce
Wymiana pieca
10.11.2008
grzewczego z
węglowego na
gazowy z
zachowaniem
istniejących kanałów i
wylotów ...

30.11.2010

478807,8

D09006

OA

Gmina
Błażowa

D09016

OA

Parafia
RzymskoKatolicka pw.
NSPJ w
Kamieniu

D09019

OA

ZG. Księży
Misjonarzy
Saletynów
Dom Zakonny

D09064

OA

D09115

D09145

281000

Dotacja
WFOŚiGW w
Rzeszowie

12.02.2009

99960,08

12300

12.02.2009

27221,31

8000

06.02.2009

31.07.2009

1246031,3
1

100000

ilośd redukowanej emisji
Dotacja
tlenków azotu, pyłu, SO2,
NFOŚiGW,
CO2, CO, sadzy, moc cieplna inne
nowej kotłowni

Gmina
Raniżów

zmiana sposobu
opalania budynków
Domu Zakonnego
Księży Misjonarzy
Saletynów w
Dębowcu
zakup i montaż
kotłów gazowych

24.04.2009

30.06.2009

83939,99

6890

OA

Gmina
Wielopole
Skrzyoskie

modernizacja
kotłowni węglowej
na gazową

28.07.2009

31.08.2009

74406,72

6800

OA

Gmina Miejska
Lubaczów

Modernizacja
kotłowni w budynku
Przychodni
Rejonowej w
Lubaczowie

01.09.2009

30.09.2009

106214,52

16900

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc cieplna
nowej kotłowni, moc
cieplna źródła po
modernizacji
ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc cieplna
nowej kotłowni, moc
cieplna źródła po
modernizacji i
montowanych węzłów
cieplnych
ilośd redukowanej emisji
Pożyczka
tlenków azotu, pyłu, SO2,
NFOŚiGW
CO2, CO, sadzy, moc cieplna
nowej kotłowni, moc
cieplna źródła po
modernizacji i
montowanych węzłów

dotacja
WFOŚiGW w
Rzeszowie

52000

EKOFUNDUSZ,
pożyczka
WFOŚiGW,
dotacja
NFOŚiGW

980000

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc cieplna
nowej kotłowni, moc
cieplna po modernizacji i
montowanych węzłów
cieplnych
ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc cieplna
nowej kotłowni, moc
cieplna po modernizacji i
montowanych węzłów
cieplnych

34900
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cieplnych

D09158

OA

Gmina
Markowa

modernizacja
kotłowni z węglowej
na gazową

15.10.2009

31.12.2009

99064,53

13215

D09163

OA

Gmina Frysztak moderrnizacja
kotłowni z węglowej
na gazową

23.09.2009

30.10.2009

221851,54

15750

D10021

OA

Gmina Jeżowe

05.11.2009

14.05.2010

387586,83

22000

D10119

OA

Parafia
Rzymsko Katolicka pw.
św. Mikołaja w
Brzezinach

01.06.2010

30.09.2010

24374,69

3000

D10134

OA

Liceum
Plastyczne im.
Tadeusza
Brzozowskiego
w Krośnie

31.12.2010

64888,69

22400

P09002

OA

Uzdrowisko
Rymanów S.A.
w Rymanowie

Budowa przyłącza
24.09.2010
cieplnego dla Liceum
Plastycznego im.
Tadeusza
Brzozowskiego w
Krośnie
Przebudowa
18.11.2008
gospodarki cieplnej w
sanatorium Matki i

30.04.2009

251972,92

Przebudowa i
modernizacja
kotłowni węglowej
na gazową z
instalacjami
Zmiana sposobu
ogrzewania starej
plebani w Brzezinach

115056

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu,
SO2, CO2, CO, sadzy,
moc cieplna nowej
kotłowni, moc cieplna
źródła po
modernizacji
i montowanych węzłów
cieplnych
ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc cieplna
nowej kotłowni, moc
cieplna źródła po
modernizacji i
montowanych węzłów
cieplnych

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc cieplna
nowej kotłowni, moc
cieplna źródła po
modernizacji i
montowanych węzłów
cieplnych
ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, długośd przyłącza

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO
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Zdroju

Dziecka "ANNA"
zmiana sposobu
opalania budynków
Domu Zakonnego
Księży Misjonarzy
Saletynów w
Dębowcu
Wymiana urządzeo
kotłowni w Szpitalu
Powiatowym w
Ustrzykach Dolnych
Modernizacja
kotłowni w budynku
Przychodni
Rejonowej w
Lubaczowie

06.02.2009

31.07.2009

1246031,3
1

180000

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, moc cieplna nowej
kotłowni

14.04.2009

30.11.2009

1263981,8
4

190000

01.09.2009

30.10.2009

106214,52

39440

Kompleksowa
termomodernizacja
obiektów
modernizacja
systemu
energetycznego

23.10.2008

31.05.2010

3425573,8
4

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, moc cieplna nowej
kotłowni
ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc cieplna
nowej kotłowni, moc
cieplna źródła po
modernizacji i
montowanych węzłów
cieplnych
1000000 sumaryczne w skali roku

20.08.2009

30.09.2010

3735335,3
4

1000000 ilośd redukowanej emisji
Dotacja
tlenków azotu, pyłu, SO2,
NFOŚiGW
CO2, CO, sadzy, moc cieplna
nowej kotłowni, moc
cieplna źródła po
modernizacji i
montowanych węzłów
cieplnych

94183,3

P09004

OA

ZG. Księży
Misjonarzy
Saletynów
Dom Zakonny

P09035

OA

Powiat
Bieszczadzki

P09061

OA

Gmina Miejska
Lubaczów

P09077

OA

Gmina Krosno

P10004

OA

Zakład Opieki
Zdrowotnej
MSWiA w
Rzeszowie

P10029

OA

Przedsiębiorst zakup i montaz filtra
wo Produkcji i pyłów
Handlu RESTOL
Sp. z o.o.

16.08.2010

30.11.2010

188366,6

D09024

OA

Zgromadzenie
Zakonu Sióstr
Zakonnych Św.
Bazylego

14.04.2009

10.06.2009

89092

Modernizacja węzła
cieplnego centralnej
cwu z montażem
układu solarnego w

62364,4

Dotacja
WFOŚiGW w
Rzeszowie,
NFOŚiGW,
inne
Inne

wnioskowana
dotacja
121.430 zł,
EKOFUNDUSZ,
dotacja
NFOSiGW
Norweski
Mechanizm
Finansowy

Dotacja
NFOŚiGW

Inne

905120

1073981,84

16900

EKOFundusz

1286569

dotacja
NFOSiGW na
wymianę
okien, drzwi,
bram,
ocieplenie
stropów oraz
ocieplenie
scian
zewnętrznych

959200

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc cieplna
nowej kotłowni, moc
cieplna źródła po
modernizacji i
montowanych węzłów
cieplnych
Inne

104134

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

wróć
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010

D09028

OA

D09030

OA

D09060

OA

D09087

OA

D09118

OA

D10151

OA

D09026

OA

Wielkiego

bud. Zgrom.Sióstr w
Przem.

Parafia
RzymskoKatolicka
Chrystusa
Króla w
Jarosławiu
Stowarzyszeni
e "Rodzina
Kolpinga" przy
Parafii
Chrystusa
Króla w
Jarosławiu
Parafia
RzymskoKatolicka p.w.
Św. Andrzeja
Apostoła w
Lipsku
Archidiecezja
Przemyska
Obrządku
Łacioskiego

Montaż inst. solarnej
w bud. kościoła i
Katolickiego
Centr.Kult. Par.
Chrystusa Króla w
Jarosławiu
Montaż instalacji
solarnej w budynku
rekreacyjno sportowo szkoleniowego w
Heluszu

01.04.2009

15.05.2009

62899,58

55950

01.04.2009

15.05.2009

57617,45

51534

Modernizacja
15.02.2009
kotłowni ,instalacji
c.o. oraz instalacji
c.w.u.inst.solarna.Par
afia w Lispku

30.07.2009

232120,7

116060,35

27.07.2009

30.11.2007

135615,59

89600

15.08.2009

30.09.2009

158840,99

21300

25.10.2010

15.12.2010

19798

01.05.2009

30.09.2009

50610,24

Modernizacja
systemu grzewczego
budynku dawnego
Kolegium Jezuitów
przy Placu Czackiego2
w Przemyślu
Powiat
Przebudowa kotłowni
Lubaczowski
węglowej na opalaną
gazem ziemnym w
bud. administ.laboratoryjnym w
Lubaczowie
Parafia
Modernizacja źródła
Rzymskociepła wraz z inst.
katolicka p.w
grzewczo-nawiewną
Matki Bożej
w Kościele
Częstochowski Parafialnym w
ej
Kuokowcach 147
Parafia
Modernizacja
Rzymskosystemu grzewczego
Katolicka
budynku Kościoła
pw.Najświętsz Parafialnego w
ego Serca Pana Walawie

Inne

134317

2600

37957,68
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Jezusa

D09123

OA

D09164

OA

D10041

OA

D10042

OA

D10061

OA

D10067

OA

D10068

OA

Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Przeworsku
Samodzielny
Publiczny
Zespół Opieki
Zdrowotnej w
Leżajsku

Termomodernizacja,
instalacja kolektorów
słonecznych - szpital
w Przeworsku

11.08.2009

31.12.2009

1111205,8
5

wykonanie instalacji
solarnej montaż
kolektorów o mocy
280 kW

06.08.2009

22.02.2010

4463230,0
3

60000

Parafia
RzymskoKatolicka
pw.
Objawienia
Paoskiego
Parafia
RzymskoKatolicka p.w.
Św. Andrzeja
Apostoła w
Lipsku
Klasztor Sióstr
Zakonu Św.
Bazylego
Wielkiego

Termomodernizacja
budynku kościoła z
zapleczem
administracyjnomieszkalnym w
Łukawcu
Termomodernizacja
budynku plebanii
parafialnej w Lipsku

15.05.2010

30.10.2010

108658,62

70000

15.04.2010

31.05.2010

67500

45500

Termomodernizacja
01.06.2010
budynku Klasztoru
Sióstr Zakonu Św.
Bazylego Wielkiego w
Przemyślu
Termomodernizacja
01.08.2010
budynku
administracyjnomieszkalnego Parafii
Rzymskokatolickiej
Termomodernizacja
21.06.2010
bud. administracyjno
mieszkalnego Parafii
Rzymskokatolickiej
św.Jana Chrzciciela

30.10.2010

101187,86

62000

30.10.2010

105500

70000

30.09.2010

102223,92

70000

Parafia
Rzymsko Katolicka p. w.
Św. Marcina w
Krasiczynie
Parafia
RzymskoKatolicka pw.
Jana
Chrzciciela
Archikatedra

82600

ilośd redukowanej emisji
tlenków azotu, pyłu, SO2,
CO2, CO, sadzy, moc
alternatywnego źródła
energii

Pożyczka
WFOŚiGW w
Rzeszowie,
Pożyczka
NFOŚiGW
Pożyczka
WFOŚiGW w
Rzeszowie,
Pożyczka
NFOŚiGW,
inne

806364,7

3677943
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D10069

OA

Parafia
Rzymsko Katolicka pod
Wezwaniem
Narodzenia
Najświętszej
Maryi Panny

Termomodernizacja
budynku kaplicy
parafialnej w
Ruszelczycach

15.06.2010

30.09.2010

75524,98

51000

D10080

OA

Termomodernizacja
budynku w Wysokiej

19.07.2010

31.08.2010

103728,21

70000

D10084

OA

Caritas
Archidiecezji
Przemyskiej
Parafia
RzymskoKatolicka p.w.
Niepokalanego
Poczęcia NMP

Termomodernizacja
domu parafialnego
w Horyocu Zdrojuocieplenie ścian
zewnętrznych

01.08.2010

03.11.2010

105992

70000

D10138

OA

Archidiecezja
Przemyska
Obrządku
Łacioskiego

02.08.2010

31.12.2010

1321083,9
3

147055

D10140

OA

Parafia
RzymskoKatolicka p.w.
Św. Barbary

01.08.2010

15.12.2010

238300,6

77638,6
2

D10149

OA

02.11.2010

05.12.2010

88062,26

52836,6
9

D10152

OA

16.11.2010

15.12.2010

90556,61

63389,6
3

D10153

OA

Parafia
Rzymskokatoli
cka p.w. Św.
Stanisława
Kostki w Birczy
Parafia
Rzymsko Katolicka pw.
Przemienienia
Paoskiego w
Jastkowicach
Parafia
RzymskoKatolicka p. w.
Św. Andrzeja
Boboli w
Potoku

02.11.2010

30.05.2011

180545,64

współczynnik przenikalności
dla ścian zewnętrznych po
ociepleniu U = 0,25
W/m&sup2 K oraz dla ścian
cokołowych U = 0,586
W/m&sup2 K, co pozwoli na
oszczędnośd energii cieplnej
w wysokości 14,96 kW
(109,61 GJ).

budynku, oraz stropów

Termomodernizacja
budynku Ośrodka
Rekolekcyjnego w
Rzepedzi 72; Gmina
Komaocza
Termomodernizacja
budynku Plebanii
przy Parafii RzymskoKatolickiej p.w. Św.
Barbary
Termomodernizacja
budynku
administracyjnomieszkalnego Parafii
w Birczy
Przebudowa i
docieplenie budynku
plebani, dobudowa
budynku
gospodarczego do
budynku plebani
Termomodernizacja
budynku
wielofunkcyjnego
przy Parafii RzymskoKatolickiej

moc cieplna nowej
kotłowni, kolektory
słoneczne, moc kotłowni
przed modernizacją

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

931673,91
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D10168

OA

Klasztor Sióstr
Benedyktynek
w Jarosławiu

D10169

OA

Gmina Stary
Dzików

D10172

OA

P09032

OA

Parafia
Rzymskokatoli
cka pw.
Bożego Ciała
przy Kolegiacie
Gmina
Wojaszówka

P09042

OA

Gmina Miejsce
Piastowe

P09046

OA

Gmina Borowa

P09053

OA

P09063

OA

Samodzielny
Publiczny
Zakład Opieki
Zdrowotnej w
Przeworsku
Powiat
Tarnobrzeski

P09072

OA

Gmina Miejska
Lubaczów

P09073

OA

Samodzielny
Publiczny
Zespół Opieki

Docieplenie i
wymiana źródeł
ciepła budynków w
Klasztorze Sióstr
Benedyktynek w
Jarosławiu
Term. obiektów w
Gminie Stary Dzików
ze zmianą kotłowni
węglowych na
centralną kotłownię
ekologiczną

27.10.2010

10.08.2011

1598253,7
8

36000

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

704184,14

06.09.2010

29.07.2011

1323289,8
4

94700

Pożyczka
WFOŚiGW w
Rzeszowie,
RPO Regionalny
Program
Operacyjny

1157090

Termomodernizacja
budynku Parafii
Rzymskokatolickiej Etap I - ocieplenie
stropów
Wykonanie
termomodernizacji
budynków Szkolnych
Przebudowa
gospodarki cieplnej w
obiektach szkolnych
Gminy Miejsce
Piastowe
Termomodernizacja
budynku Ośrodka
Zdrowia w Borowej
Termomodernizacja,
instalacja kolektorów
słonecznych - szpital
w Przeworsku

15.12.2010

15.04.2011

83512,5

24.06.2009

31.10.2009

296150,25

148000

20.06.2009

30.11.2009

1327126

663563

31.08.2009

30.09.2009

133967,95

93000

11.08.2009

31.12.2009

1109590,1
6

472195,08

Termomodernizacja
Zespoły Szkół Nr 1 w
Nowej Dębie
Przebudowa dachu
budynku sali
gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej i
Gimnazjum Nr 2 w
Lubaczowie
termomodernizacja
obiektów SPZOZ w
Lezajsku

22.09.2009

30.09.2010

777791,28

138000

01.09.2009

18.12.2009

480412

246266,99

06.08.2009

15.04.2010

4463239,0
3

0

zmniejszenie
zapotrzebowania na ciepło

Zmniejszenie
zapotrzebowania na ciepło

1000000

Dotacja
NFOŚiGW,
inne

dotacja
WFOŚiGW w
Rzeszowie

415961,8

Dotacja
NFOŚiGW

NFOŚiGW w
Warszawie

233310

Dotacja
NFOŚiGW,
dotacja

2737943
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Zdrowotnej w
Leżajsku
P09074

OA

Gmina Czarna
pow. łaocucki

P09076

OA

Powiat
Bieszczadzki

P10005

OA

P10024

OA

Gminna
Spółdzielnia
"Samopomoc
Chłopska" w
Bukowsku
Gmina Czarna
pow. łaocucki

P10040

OA

P09008

OW

P09009

OW

WFOŚiGW w
Rzeszowie,
inne
Termomodernizacja
budynków
użyteczności
publicznej na terenie
Gminy Czarna
termomodernizacja i
wymiana stolarki
okiennej

21.09.2009

30.06.2010

272536,74

134470,91

18.08.2009

31.01.2010

415620,82

290000

Wymiana okien 29.12.2009
docieplenie - Pawilon
Handlowo-Biurowy w
centrum Bukowska

31.08.2010

91261,85

45300

25.06.2010

30.11.2010

1174159,6
8

629145,
47

06.09.2010

29.07.2011

1323289,8
4

347000

17.02.2009

30.09.2009

168190,3

116000

Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM

12.09.2008

30.09.2010

1413322,7
2

708887,23

Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

"Termomodernizacja
budynków
uzyteczności
publicznej na terenie
Gminy Czarna" - etap
I
Gmina Stary
Termomod. obiektów
Dzików
w Gminie Stary
Dzików ze zmianą
kotł. węgl. na
centralną kotłownię
ekologiczną
Gmina Ustrzyki Podniesienie
Dolne
atrakcyjności
turystycznoinwestycyjnej Gminy
Ustrzyki Dolne budowa kanalizacji
Gmina Miejska Kanalizacja miasta w
Lubaczów
ramach aglomeracji
Lubaczów Przemysłowa
II,Mazury
II,Partyzantów

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

85400

łącznie: Zespół Szkół w
Dąbrówkach, Zespół Szkół w
Krzemienicy, Zespół Szkół w
Medyni Łaocuckiej

Dotacja
WFOŚiGW w
Rzeszowie,
RPO

dotacja
WFOŚiGW

944789,6
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P09012

OW

Gmina Tuszów
Narodowy

Budowa sieci
kanalizacyjnej wraz z
przepompowniami i
zasilaniem
energetycz. - etap II
w m-ci Malinie

22.12.2008

30.12.2009

3612674

2497845

P09014

OW

Gmina
Wiązownica

31.05.2010

3983155,0
9

1350846,0 258153,
1
99

P09017

OW

Gmina Tryocza

Budowa sieci
16.09.2008
kanalizacji sanitarnej
z przyłączami w
miejscowościach:
Zapałów,
Wiązownica, Piwoda"
Budowa sieci
06.04.2009
kanalizacji sanitarnej
w miescowości
Jagiełła

30.06.2009

4318396,8
1

1617690

P09020

OW

Gmina Stubno

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości
Kalników - etap I

06.04.2009

31.10.2009

539987,55

375000

P09021

OW

Gmina Stubno

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowościach
Stubienko i Nakło etap II

05.03.2009

15.06.2009

2272865,2
3

879000

P09022

OW

Gmina Stubno

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości Barycz

06.04.2009

31.10.2009

813482,99

569000

P09024

OW

Gmina Medyka Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie
Gminy Medyka Hureczko

23.02.2009

15.08.2010

4247626,3
5

387817,68 701890

0

Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni (8 sieciowych
17 przydomowych), przyłączy
domowych, sied
wodociągowa
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

Inne

EFRR

1524227,32

Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego
(ZPORR)
Zadanie
finansowane
ze środków
własnych

2484786

Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego
(ZPORR)
Zadanie
finansowane
ze środków
własnych

1044523,73

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

RPO WP

3025000
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P09030

OW

Gmina Niwiska

Budowa kan. san.
24.03.2009
wraz z przyłączami do
budynków ... w m-ch
Hucina, Trześo,
Kosowy, Niwiska - II
etap
Budowa kanalizacji
04.05.2009
sanitarnej na terenie
Gminy Zaklików w
roku 2009

30.09.2009

1277577,7
1

717568,11 0

P09034

OW

Gmina
Zaklików

31.12.2009

481429,02

330000

P09040

OW

Gmina Miejska
Lubaczów

Kanalizacja miasta w
ramach aglomeracji
Lubaczów Kopernika

29.07.2009

30.09.2010

448734,86

127112,77 156290

P09044

OW

Gmina
Żurawica

31.07.2009

15.12.2009

738284,83

313586,27 186413,
73

P09048

OW

Gmina Miejska
Radymno

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejsowościach
Żurawica,
Orzechowce - gmina
Żurawica
Budowa kanalizacji
sanitarnej Miasta
Radymno - ciąg
kanalizacyjny B

17.09.2009

31.05.2010

3342042,3
6

1575166,1 948533,
2
87

P09050

OW

Gmina Narol

Kanalizacja sanitarna
dla aglomeracji Narol
i Ruda Różaniecka

26.06.2009

30.06.2010

7142347,8
7

4275,9

29823,4
4

P09051

OW

Gmina Jedlicze

Budowa kanalizacji
sanitarnej w Gminie
Jedlicze

28.11.2007

31.12.2010

6851604,5

0

10738,9
7

0

Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni, przyłącza
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

Zadanie
finansowane
ze środków
własnych

Zadanie
finansowane
ze środków
własnych

Zadanie
finansowane
ze środków
własnych

1860000

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

4142861,65
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P09052

OW

Gmina
Korczyna

Budowa rurociągu
01.06.2009
tłocznego DN 110
mm i pompowni P2 w
miejscowości
Kombornia

30.11.2009

417730,76

292400

0

P09055

OW

Gmina Nisko

10.06.2009

31.10.2011

12912875

P09059

OW

Gmina
Kolbuszowa

Zaprojektowanie,
budowa(odbudowa) i
przebudowa
odcinków kanału
ściekowego w ul.
Kościuszki w Nisku"
Budowa kanalizacji
sanitarnej i
deszczowej w rejonie
ul. Krakowskiej...

25.06.2009

30.11.2010

P09062

OW

Gmina Nowa
Dęba

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowościach
Cygany i Jadachy

10.09.2009

P09066

OW

Gmina
Boguchwała

P09068

OW

Gmina
Żyraków

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowościach:
Nosówka,
Mogielnica, Zgłobieo,
Wola Zgłobieoska
Budowa odcinka
kanalizacji sanitarnej
łączącego m. Wola
Żyrakowska z m.
Mokre

P09069

OW

Gmina
Żyraków

Budowa odcinka
kanalizacji we wsi
Zasów, Mokre,
Nagoszyn Cieszęciny
oraz Żyraków ......

Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
1382000 Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM

3114520,7
9

1225000

605016,
15

31.05.2011

5136208,5
8

1200000

01.09.2009

30.09.2011

1087870

761509

16.05.2008

31.12.2011

1304001,3
6

35,74

15.05.2009

31.12.2011

4812161,4
9

744,39

Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
1145600 Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
0
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
4147,6
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
25533,4 Ilośd ścieków
5
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

2149926,63
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P09071

OW

Gmina Dukla

budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości Równe

18.08.2009

30.11.2010

5576021,7
9

28832,4
4

Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
15508,4 Ilośd ścieków
5
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
3899975 Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
803012, Ilośd ścieków
41
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

P09078

OW

Gmina Dukla

budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości Równe

18.08.2009

30.11.2010

4245089,6
3

P09079

OW

Gmina
Sokołów
Małopolski

Budowa kanalizacji
sanitarnej dla
miejscowości
Nienadówka i Turza,
Gmina Sokołów Młp.

12.10.2009

30.11.2012

5850499,2

P10003

OW

Przedsiębiorst
wo Usług
Komunalnych
Sp. z o.o.

gospodarka wodnościekowa w
aglomeracji Ropczyce

16.10.2009

16.10.2012

27747857,
6

P10008

OW

Gmina Czarna
pow.dębicki

16.02.2009

31.08.2010

291740,56

180000

P10010

OW

Gmina Miejska
Lubaczów

Budowa sieci
wodociągowej i
kanalizacyjnej w
miejscowości
Chotowa Osiedle za
zalewem
Kanalizacja miasta w
ramach aglomeracji
Lubaczów, etap III osiedle Piaski

30.04.2010

30.11.2011

491902,58

255000

P10012

OW

Gmina
Wojaszówka

Kanalizacja sanitarna
w Odrzykoniu /IV
etap/ - Głębokie

04.01.2010

31.10.2010

1421212,7

450000

Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

Kredyt
bankowy

2357601,16

Fundusz
Spójności

Fundusz
5871658,65
Spóności w
ramach
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura i
Środowisko

PROW Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

459135
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P10019

OW

Gmina
Oleszyce

Budowa kanalizacji
sanitarnej
dlajscowości Futory i
Oleszyce - częśd
północna

01.06.2010

30.11.2011

2221495,5
6

P10020

OW

Gmina
Kolbuszowa

Budowa kanalizacji
sanitarnej we wsi
Kolbuszowa Dolna
strona północnozachodnia ...

19.10.2009

30.06.2011

5359848

P10023

OW

Gmina
Pysznica

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości
Jastkowice

06.04.2010

30.06.2012

2789625,4
8

P10025

OW

Gmina Dukla

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości
Jasionka - etap IV

14.06.2010

31.10.2011

3478542,9
7

P10027

OW

Gmina
Jasienica
Rosielna

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
aglomeracji Jasienica
Rosielna

23.11.2009

30.05.2011

9483945,1
2

P10030

OW

Gmina
Białobrzegi

27.07.2010

30.09.2011

5593339,9
4

P10031

OW

Gmina Miejska
Dynów

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
w lewobrzeżnej
części Gminy
Bialobrzegi w miejsc
....
Budowa kanalizacji
san. w Dynowie Etap
III zachodnia strona
ulicy Piłsudskiego od
nr 60 do nr 130

02.08.2010

30.06.2011

358020

307917,
14

Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
568575 Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
481317, Ilośd ścieków
28
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
353414, Ilośd ścieków
95
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
2285155 Ilośd ścieków
,81
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
1000000 Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

PROW Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

1543127

PROW Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

2508707

PROW Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

1715001,8

PROW Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

PROW

2532707,23

EFRR Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

4520310,36

PROW Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

1800000

Inne

NFOŚiGW umorzenie
pożyczki

76564
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P10033

OW

Gmina Nisko

Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
w miejscowości
Zarzecze

22.03.2010

31.12.2011

3119317,4
8

967000

P10034

OW

Gmina Dębica

Budowa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowościach
Stobierna i
Stasiówka.

30.09.2010

30.11.2012

9927857,7
3

378862

P10035

OW

Gospodarka
Komunalna Sp.
z o.o.

modernizację stacji
uzdatniania i budowę
kanalizacji sanitarnej

01.04.2010

30.09.2011

1920000

P10036

OW

Gospodarka
Komunalna Sp.
z o.o.

Przebudowa i
modernizacja stacji
uzdatniania wody
oraz budowa
kanalizacji sanitarnej

01.04.2010

30.09.2011

1824491,3

P10037

OW

Gmina Leżajsk

17.09.2010

30.05.2011

2509491,4

800000

P10042

OW

Gmina Lesko

Budowa kan. sanit.
wraz z
przepompowniami
ścieków z zasilaniem
energetycznym w
Giedlarowej - etap Ia
Budowa gminnej
kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach
Weremieo i Łączki

28.08.2010

31.12.2011

3567717,7
2

710071,
56

Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
Zwiększenie przepustowości
istniejącej stacji uzdatniania
wody, sied wodociągowa,
wydajnośd SUW

Program
Aktywizacji
Obszarów
Wiejskich
(PAOW)
RPO Regionalny
Program
Operacyjny

Pożyczka
pomostowa
WFOŚiGW w
Rzeszowie,
PROW Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Zwiększenie przepustowości Pożyczka
istniejącej stacji uzdatniania pomostowa
wody, sied wodociągowa,
WFOŚiGW w
wydajnośd SUW
Rzeszowie,
PROW Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

1995849,41

EFRR RPO

6830500,41

2859136

1459593
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T10003

OW

Gmina Grębów Budowa kanalizacji
sanitarnej w
Krawcach, Wydrzy,
stalach Siedlisko

15.05.2009

29.04.2012

7955101,5

1508,77

Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

T10009

OW

Gmina Żołynia

Ochrona wód ....
poprzez budowę
kanalizacji sanitarnej
w Aglomeracji
Żołynia

04.01.2010

31.08.2010

2739493,3
1

Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

1611166,96

T10010

OW

Gmina Orły

Budowa kanalizacji
sanitarnej w gminie
Orły w obrębie wsi
Drohojów,
Hnatkowice,
Duokowiczki

10.03.2010

01.03.2011

3552510,1
8

Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

PROW Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

1150756,37

T10011

OW

Gmina
Radomyśl
Wielki

Budowa kanalizacji
sanit. i deszczowej
wraz z pompowniami
i przył. w m.
Radomyśl Wielki i
Zdziarzec

09.04.2010

30.09.2011

5402901,5
7

Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

PROW Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

3000000

T10015

OW

Przebudowa
kanalizacji sanitarnej
w Iwoniczu Zdroju

06.11.2009

30.10.2010

4233979,3
1

1992009,62

OW

Rozdział kanalizacji i
budowa elektrowni
biogazowej

12.03.2008

15.06.2009

4935043,5

23328,63

29914,4
8

Ilośd ścieków
odprowadzonych do
kanalizacji i oczyszczonych,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM

POIiŚ Program
Operacyjny
Infrastruktura i
Środowisko

P09001

P09015

OW

Miejskie
Przedsiębiorst
wo Gospodarki
Komunalnej w
Krośnie Spółka
z.o.o.
Miejskie
Przedsiębiorst
wo Gospodarki
Komunalnej w
Krośnie Spółka
z.o.o.
Gmina Solina
z/s w
Polaoczyku

15.03.2009

15.09.2010

3168532,3
9

826347,73 673652,
27

długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM

P09018

OW

Gmina
Krempna

30.08.2007

30.06.2010

5187447,0
7

9002,74

16686,1
8

4215187,07

OW

Gmina Jasło

02.07.2007

30.09.2010

47623536,

38736,9

170134,

długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni
długośd kanalizacji ogółem,

Fundusz
Spójności

P09023

Budowa kanalizacji i
oczyszczalni ścieków
w miejscowości
Solina
Program poprawy
czystości zlewni rzeki
Wisłoki
"Inwestycje w
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P09026

OW

P09028

OW

P09031

OW

P09043

OW

P09049

OW

P09064

OW

P09080

OW

P09081

OW

zakresie gospodarki
ściekowej w Gminie
Jasło"
Gmina Czarna Program poprawy
pow.dębicki
czystości zlewni rzeki
Wisłoki
Gmina
Budowa oczyszczalni
Baligród
ścieków oraz
kanalizacji sanitarnej
w miejscowości
Baligród
Gmina Osiek
Budowa kanalizacji
Jasielski
sanitarnej i
oczyszczalni ścieków
w Gminie Osiek
Jasielski
Gmina
Budowa kanalizacji
Zaleszany
sanitarnej oraz
rozbudowa i
modernizacja
oczyszczalni ścieków
Gmina Lubenia System oczyszczania
ścieków Gminy
Lubenia infrastruktura
podstawowa dla
sektora
turystycznego
Gmina
Budowa kanalizacji
Dzikowiec
sanitarnej wraz z
oczyszczalnią ścieków
w Wilczej Woli

8

11

ilośd RLM, ilośd
przepompowni

18416,7
6

długośd kanalizacji ogółem, Fundusz
pożyczka
ilośd RLM, ilośd
Spójności, inne inwestycyjna
przepompowni
długośd kanalizacji ogółem, Inne
Europejski
ilośd RLM, ilośd
Fundusz
przepompowni,
Rozwoju
przepustowośd oczyszczalni,
Regionalnego

20.08.2007

30.06.2011

7797244

8137,94

7748049

26.11.2004

31.01.2010

6611192,2
1

3920947,1 0
1

01.10.2008

31.12.2010

13212907,
3

10786,51

12164,0
1

25.05.2009

15.06.2011

9986177,0
6

1693585

1306415 długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni, kanalizacja
tłoczna i grawitacyjna

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

31.07.2009

09.09.2010

10204456,
1

3474,79

24360,6
8

długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

6770409,84

29.06.2009

30.07.2010

10064359,
4

4527,6

długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

9621070

Wodociągi
Dębickie Sp. z
o.o.

Poprawa gospodarki 12.06.2007
wodno-ściekowej na
terenie miasta Dębicy

01.12.2013

39181682,
7

3313656 długośd kanalizacji ogółem,
,53
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

RPO Regionalny
Program
Operacyjny,
kredyt
bankowy
Fundusz
Spójności

Gmina Nowy
Żmigród

Budowa sieci
10.09.2009
kanalizacji sanitarnej
i oczyszczalni ścieków
dla Gminy Nowy
Żmigród

31.10.2010

13738603,
7

34813,0
6

EFRR Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego

9563330,13

3095263,11

długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

Regionalny
Program
Operacyjny

5394224,16

17425087,99
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P10009

OW

Gmina Dydnia

Budowa zbiorczej
oczyszczalni ścieków
wraz z kanalizacją
sanitarną

06.08.2009

30.11.2010

12897470

700000

długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni, zawiesina
ogólna

EFRR Europejski
Fundusz
Rozwoju
Regionalnego,
kredyt
bankowy
PROW Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
RPO Regionalny
Program
Operacyjny

EFRR w
ramach RPO,
ING Bank
Śląski

9339311

P10038

OW

Gmina Jarocin

budwa kanalizacji
sanitarnej w
miejscowości Szwedy

23.02.2010

31.12.2011

5186559,6

750916,
84

oczyszczalnie przydomowe,
długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

T10001

OW

31.07.2009

09.09.2010

10204456,
1

0

długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

T10002

OW

23.07.2009

30.06.2011

20496046,
5

0

długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

8770265,97

T10006

OW

15.01.2010

31.12.2010

9615352,6
4

366,08

długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM, ilośd
przepompowni

OW

10.06.2010

20.05.2011

15738094

0

długośd kanalizacji ogółem,
ilośd RLM dla kanalizacji i
dla oczyszczalni ścieków,
ilośd przepompowni

RPO Regionalny
Program
Operacyjny
RPO Regionalny
Program
Operacyjny

6503780,38

T10014

P09025

OW

Gmina Lubenia System oczyszczania
ścieków Gminy
Lubenia infrastruktura
podstawowa dla
sektora
turystycznego
Gmina
Budowa kanalizacji
Bojanów
sanitarnej w Gminie
Bojanów wraz z
gminną oczyszczalnią
ścieków w Stanach
Gmina Kamieo Rozbudowa
oczyszczalni ścieków i
budowa sieci
kanalizacji sanitarnej
Gmina
Bud.kan. sanit. w
Fredropol
msc.: Aksmanice,
Kłokowice,
Młodowice i
Fredropol wraz z ocz.
śc. w Sierakoścach
Gmina Świlcza Rozbudowa
oczyszczalni ścieków
w Świlczy - I etap
zadanie 2

03.06.2008

10.12.2009

2908586,6
8

2036010,6 0
8

3500000

6770409,84

8623675,27

zmniejsz. ładunku zaniecz.
dla wskaźnika BZT_5, dla
wskaź. ChZT, zmniejsz.
ładunku azotu ogólnego,
zawiesiny ogólnej, fosforu
ogólnego, zwiększenie
przepustowości istniejącej
oczyszczalni, ilośd RLM
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P09047

OW

Gmina
Krasiczyn

Rozbudowa
oczyszczalni ścieków
w Korytnikach

11.08.2009

30.06.2010

510723,01

132500

106079,
33

P10022

OW

Gmina
Pysznica

Rozbudowa gminnej
oczyszczalni ścieków
w Jastkowicach

14.01.2010

16.08.2010

3467270

P09057

OW

Gmina Narol

Budowa oczyszczalni
ścieków

13.03.2009

30.11.2009

3783268,0
5

0

17985,0
5

P09058

OW

Gmina Narol

budowa oczyszczalni
ścieków

13.03.2009

30.11.2009

3783268,0
5

119,67

5451,05

123813,
09

zmniejsz. ładunku zaniecz.
dla wskaźnika BZT_5, dla
wskaź. ChZT, zmniejsz.
ładunku azotu ogólnego,
zawiesiny ogólnej, fosforu
ogólnego, zwiększenie
przepustowości istniejącej
oczyszczalni, ilośd RLM
zmniejsz. ładunku zaniecz.
dla wskaźnika BZT_5, dla
wskaź. ChZT, zmniejsz.
ładunku azotu ogólnego,
zawiesiny ogólnej, fosforu
ogólnego, zwiększenie
przepustowości istniejącej
oczyszczalni, ilośd RLM

Zadanie
finansowane
ze środków
własnych

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

2270971,14

zmniejsz. ładunku zaniecz.
dla wskaźnika BZT_5, dla
wskaź. ChZT, zmniejsz.
ładunku azotu ogólnego,
zawiesiny ogólnej, fosforu
ogólnego, zwiększenie
przepustowości
projektowanej oczyszczalni,
ilośd RLM, ilośd oczyszczalni
przyzagrodowych,
przepustowośd oczyszczalni
przyzagrodowych
zmniejsz. ładunku zaniecz.
dla wskaźnika BZT_5, dla
wskaź. ChZT, zmniejsz.
ładunku azotu ogólnego,
zawiesiny ogólnej, fosforu
ogólnego, zwiększenie
przepustowości
projektowanej oczyszczalni,
ilośd RLM, ilośd oczyszczalni
przyzagrodowych,
przepustowośd oczyszczalni
przyzagrodowych
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1610,37

49162,4
9

zmniejsz. ładunku zaniecz.
Kredyt
dla wskaźnika BZT_5, dla
bankowy
wskaź. ChZT, zmniejsz.
ładunku azotu ogólnego,
zawiesiny ogólnej, fosforu
ogólnego, zwiększenie
przepustowości
projektowanej oczyszczalni,
ilośd RLM, ilośd oczyszczalni
przyzagrodowych,
przepustowośd oczyszczalni
przyzagrodowych
zmniejsz. ładunku zaniecz.
dla wskaźnika BZT_5, dla
wskaź. ChZT, zmniejsz.
ładunku zawiesiny ogólnej,
zwiększenie przepustowości
projektowanej oczyszczalni,
ilośd RLM,
Pożyczka
WFOŚiGW w
Rzeszowie

P09067

OW

Gmina Krasne

Rozbudowa
oczyszczalni ściekow
w Krasnem

16.10.2009

30.06.2010

3888140

P10026

OW

Gmina Solina
z/s w
Polaoczyku

Budowa oczyszczalni
ścieków na Górze
Jawor w Solinie

14.06.2010

31.03.2011

515553,82

D09008

OW

Gmina Solina
z/s w
Polaoczyku

24.10.2009

30.05.2009

277075,98

D10002

OW

Fundacja
Bieszczadzkiej
Kolejki Leśnej

01.08.2009

31.07.2010

156362,39

50000

po oddaniu szalet do użytku

D10077

OW

Gmina
Lutowiska

Budowa szaletów
ogólnodostępnych w
miejscowości
Polaoczyk
Budowa budynku
szaletów w obrębie
stacji kolejki
wąskotorowej w
Majdanie k./ Cisnej
Ochrona obszarów
źródliskowych w
Gminie Lutowiska

01.05.2010

31.12.2011

69540

47500

ilośd ścieków przewieziona
na oczyszczalnie i
oczyszczona, nadwozie
asenizacyjne, V= 2,5 m3

P09003

OW

Gmina Solina
z/s w
Polaoczyku

24.10.2008

30.05.2009

277075,98

100000

D09029

OZ

01.04.2009

30.10.2009

20000

9892,52

opryskiwaczy

Inne

środki
właścicieli
opryskiwaczy

10000

D09031

OZ

Diagnostyka i
Naprawa
Opryskiwaczy Krzysztof
Salamon
Podkarpacki
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Boguchwale

Budowa szaletów
ogólnodostępnych w
miejscowości
Polaoczyk
Modernizacja
opryskiwaczy

Modernizacja
opryskiwaczy

14.04.2009

30.09.2009

20400

10000

opryskiwaczy

Inne

środki
właścicieli
opryskiwaczy

10400

360887,
68

30000

0

RPO Regionalny
Program
Operacyjny

2300000

100000

dotacja do
budowy
obiektu
sanitariatów
przez FBKL

Dotacja
WFOŚiGW w
Rzeszowie

81742,47

75000
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D10015

OZ

D10016

OZ

D10127

OZ

P09005

OZ

P09038

OZ

P09041

OZ

P09045

OZ

P10001

OZ

Podkarpacki
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego w
Boguchwale
Diagnostyka i
Naprawa
Opryskiwaczy Krzysztof
Salamon
Zakłady
Metalowe w
Przysiekach Sp.
z o.o.

modenizacja i
atestacja
opryskiwaczy

01.03.2010

31.10.2010

100400

50000

Modernizacja
opryskiwaczy

08.03.2010

30.10.2010

15180,4

7462

Modernizacja
opryskiwaczy

20.09.2010

28.11.2011

30000

Miejskie
Przedsiębiorst
wo Gospodarki
Komunalnej Rzeszów Sp. z
o.o.
Gmina
Oleszyce

Zakup 2 szt. nowych
samochodów do
wywozu odpadów

31.03.2009

30.06.2009

659000

461300

0

samochody do wywozu
nieczystości stałych

Zakup
specjalistycznego
samochodu do
przewozu odpadów
stałych
Miejskie
Rozbudowa Hali
Przedsiębiorst Przeładunku
wo Gospodarki Odpadów
Komunalnej Rzeszów Sp. z
o.o.
Przemyska
Zakup fabrycznie
Gospodarka
nowego samochodu
Komunalna Sp. specjalistycznego,
z o.o.
typu śmieciarko myjka
Gospodarka
Zakup samochodu
Komunalna Sp. śmieciarka typu
z o.o.
Medium o podwoziu
dwuosiowym, o
pojemności skrzyni
ładunkowej 16 m3

23.06.2009

18.09.2009

320000

139400

0

zakup specjalistycznego
samochodu do przewozu
odpadów i czyszczenia
przykanalików

15.07.2009

28.10.2009

585669,39

409968,57 0

15.06.2009

15.10.2009

714710

500297

15.01.2010

10.04.2010

407500

modernizacja opryskiwaczy

nie mniej niż 60 szt.
opryskiwaczy przy
wykorzystaniu pełnej kwoty
dotacji

Inne

środki
Właścicieli
opryskiwaczy

16000

0

207500

samochód do wywozu
nieczystości stałych

PROW Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich,
Pożyczka
pomostowa
WFOŚiGW w
Rzeszowie

355000
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P10002

OZ

P10016

OZ

P10041

OZ

P09060

OZ

P09039

OZ

D09001

D09003

Gospodarka
Komunalna Sp.
z o.o.

Zakup samochodu
15.01.2010
śmieciarka typu
Medium o podwoziu
dwuosiowym, o
pojemnosci skrzyni
ładunkowej 16m3
Miejskie
Zakup 2 sztuk
10.05.2010
Przedsiębiorst nowych samochodów
wo Gospodarki do wywozu
Komunalnej odpadów,
Rzeszów Sp. z
o.o.
Przedsiębiorst Zakup fabrycznie
15.07.2010
wo Gospodarki nowego samochodu
Komunalnej i
specjalistycznego
Mieszkaniowej typu śmieciarko w Jarosławiu
myjka
Sp. z o.o.
Gmina Dębica Rekultywacja
18.08.2009
gminnego
składowiska
odpadów
komunalnych w
Paszczynie
Gmina Miejska Budowa składowiska 20.05.2009
Przemyśl
odpadów
komunalnych etap II kwatera II

10.04.2010

407500

177500

31.08.2010

1071000

749700

2 samochody śmieciarki

17.12.2010

700000

490000

specjalistyczny samochód
typu śmieciarko - myjka

30.11.2009

152498,78

100998

0

rekultywacja terenu

14.10.2009

1297513,8

908260

0

OZ

Gmina
Tarnowiec

15.10.2008

30.01.2009

35700

17850

pojemnośd składowiska
odpadów komunalnych,
zwiększenie powierzchni
przeznaczonej do
składowania odpadów
selektywna zbiórka
odpadów - papier,
tworzywa sztuczne, typu
dzwon-igloo AT, szkło

OZ

Powiat
Stalowowolski

01.05.2008

16.01.2008

15153,13

1625

Rozbudowa systemu
selektywnej zbiórki
odpadów na terenie
Gminy Tarnowiec - I
etap
"Wprowadzenie
systemu selektywnej
zbiórki odpadów
wytwarzanych w
Starostwie
Powiatowym"

PROW pożyczka
427500
Program
WFOŚ Rzeszów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich, inne

selektywna zbiórka
odpadów - papier,
tworzywa sztuczne, szkło,
materia organiczna, metale,
produkcja kompostu, ilośd
pojemników do zbiórki
odpadów
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selektywna zbiórka
odpadów - papier,
tworzywa sztuczne, szkło,
materia organiczna, metale,
produkcja kompostu, ilośd
pojemników do zbiórki
odpadów

D09004

OZ

Gmina
Oleszyce

Zakup 1020
zestawów
pojemników na
segregację odpadów
stałych o pojemności
4 x 120 litrów

28.11.2008

10.12.2008

5387,52

2693,76

D09020

OZ

Gmina Stary
Dzików

01.03.2009

30.06.2009

12687,93

6130,5

D09039

OZ

Gmina
Tarnowiec

01.02.2009

31.12.2009

45200

22600

selektywna zbiórka
odpadów - tworzywa
sztuczne, szkło, ilośd
pojemników do zbiórki
odpadów

D09044

OZ

Gmina
Kolbuszowa

zakup pojemników o
pojemności 1100
litrów na odpady
segregowane
Rozbudowa systemu
selektywnej zbiórki
odpadów na terenie
Gminy Tarnowiec - II
Etap
zakup 107 850 szt.
worków do
selektywnej zbiórki
odpadów i 10 szt
pojemników do
zbiórki makulatury

01.05.2009

30.07.2009

66219,2

33109,6

D09105

OZ

Miasto
Rzeszów

Zakup 80 sztuk
pojemników
przeznaczonych do
selektywnej zbiórki
surowców wtórnych.

05.06.2009

30.09.2009

132000

66000

selektywna zbiórka
odpadów - papier,
tworzywa sztuczne, szkło,
materia organiczna, metale,
produkcja kompostu, worki
do selektywnej zbiórki
odpadów
selektywna zbiórka
odpadów - papier,
tworzywa sztuczne, szkło,
materia organiczna, metale,
produkcja kompostu, ilośd
pojemników do zbiórki
odpadów

D09110

OZ

Gmina Narol

03.03.2009

31.10.2009

63600

31800

D09160

OZ

Gmina Tuszów
Narodowy

Zakup pojemników
do selektywnej
zbiórki odpadów w
Gminie Narol
Poszerzenie
(kontynuacja)
systemu selektywnej
zbiórki odpadów na
terenie gminy
Tuszów Narodowy

01.09.2009

21.12.2009

14054,4

7027,2

D10039

OZ

Gmina
Tarnowiec

Rozbudowa systemu
selektywnej zbiórki
odpadów na terenie
Gminy Tarnowiec - II
Etap

31.03.2010

30.11.2010

35624

17812

Zadanie
finansowane
ze środków
własnych

selektywna zbiórka
odpadów - papier,
tworzywa sztuczne, szkło,
materia organiczna, metale,
produkcja kompostu, ilośd
pojemników do zbiórki
odpadów
selektywna zbiórka
odpadów - tworzywa
sztuczne, szkło, ilośd
pojemników do zbiórki
odpadów
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D10052

OZ

Gmina
Kolbuszowa

zakup 7 szt
pojemników do
selektywnej zbiórki
makulatury i 7 szt do
zbóórki szkła

20300

10150

D10165

OZ

Miasto
Rzeszów

Zakup 50 szt.
pojemników
przeznaczonych do
selektywnej zbiórki
odpadów

27.09.2010

D09002

OZ

Fundacja
Bieszczadzkiej
Kolejki Leśnej

D10028

OZ

D10159

OZ

Bieszczadzki
Park
Narodowy w
Ustrzykach
Górnych
Gmina Miejska
Jasło

Stacja edukacji
ekologicznej BKL w
Majdanie k/ Cisnejusuwanie azbestu
Pilotażowy program
likwidacji odpadów
azbestowych

30.11.2010

83204

41602

12.09.2008

27.02.2009

5350

01.12.2009

30.09.2010

126496,11

82247,6
4

unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych

Usuwanie skutków
powodzi

06.06.2010

31.12.2010

842924,79

96193

unieszkodliwianie odpadów
popowodziowych o kodzie
16 82 02

D09011

OP

Regionalna
Dyrekcja
Lasów
Paostwowych
w Krośnie

Kontynuacja stałego
monitoringu żubrów
na terenie
nadleśnictw
bieszczadzkich w
roku 2009
Czynna ochrona
siedlisk oraz
rozpoznanie stanu
populacji węża
Eskulapa

01.01.2009

31.01.2010

45000

40500

D09088

OP

D09121

OP

Instytut
Ochrony
Przyrody
Polska
Akademia
Nauk
Okręg
Polskiego
Związku
Wędkarskiego
w Krośnie

01.06.2009

31.01.2010

196724,7

0

18400

inwentaryzacja i czynna
ochrona siedlisk
zagrożonego gatunkowo
węża Eskulapa na terenie
Bieszczad Zachodnich.

Zarybienie wód

01.01.2009

31.01.2010

620601

0

62000

materiał zarybieniowy ryby dwuletnie i starsze
zarybianie materiałem
wylęgowym

4815

selektywna zbiórka
odpadów - papier,
tworzywa sztuczne, szkło,
materia organiczna, metale,
produkcja kompostu, ilośd
pojemników do zbiórki
odpadów
selektywna zbiórka
odpadów - papier,
tworzywa sztuczne, szkło,
materia organiczna, metale,
produkcja kompostu, ilośd
pojemników do zbiórki
odpadów
usunięcie ze środowiska
odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest

Inne

budżet
Paostwa

674339,83

restytucja i reintrodukcja
gatunków ryb

Inne

196020
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D09149

OP

Regionalna
Dyrekcja
Ochrony
Środowiska w
Rzeszowie
Gmina Sanok

D10124

OP

D10141

OP

Regionalna
Dyrekcja
Ochrony
Środowiska w
Rzeszowie

D10158

OP

D09027

OP

Okręg
Polskiego
Związku
Wędkarskiego
w Krośnie
Archidiecezja
Przemyska
Obrządku
Łacioskiego

D09047

OP

Gmina
Zarzecze

Program ochrony
różnorodności
biologicznej w
rezerwatach

15.07.2009

15.12.2009

21373,25

14182,31

restytucja i reintrodukcja
gatunków ryb

Rewaloryzacja zieleni 01.10.2010
i gospodarka
drzwostanem
zespołu dworskoparkowego
Pisarowce i
Falejówka
Zadania ochrony
01.08.2010
czynnej w
rezerwatach przyrody

30.04.2011

76459,2

31.12.2010

24357,48

0

Zarybianie wód

01.01.2010

31.01.2011

620601

62000

Wykonanie prac
pielęgnacyjnych
drzewostanu przy
Pl.Katedralnym 4A w
Przemyślu
Konserwacja i
pielęgnacja
zabytkowego
drzewostanu na
terenie zabytkowego
parku w Siennowie

20.04.2009

31.10.2009

9025,45

6628,11

konserwacja i pielęgnacja
drzew, rewaloryzacja
parków wiejskich i
zabytkowych

04.05.2009

31.08.2009

49949,74

34964,82

konserwacja i pielęgnacja
drzew, rewaloryzacja
parków wiejskich i
zabytkowych

wykonanie zabiegów
konserwacyjnopielegnacyjnych drzew,
rewaloryzacja zabytkowych
zespołów parkowodworskich
Zachowanie
bioróżnorodności
naturalnych ekosystemów
rezerwatów oraz
zabezpieczenie
przeciwpożarowe w
rezerwatach: "Źródliska
Jasiołki" - pow. 1585 ha,
"Rezerwat Śnieżyca
Wiosenna w Dwerniczku" pow. 4,94 ha, "Rezerwat
Krywe"- pow. 511 ha
narybku dorosłego: kroczka
oraz ryb dwuletnich, wylęgu
żerującego oraz narybku
różnych gatunków ryb,
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D09085

OP

Fundacja
Pomocy
Młodzieży
im.Jana Pawła
II
"WZRASTANIE"
w Lipniku

Rewitalizacja zespołu
parkowo ogrodowego w
Łopuszce Małej

01.05.2009

30.11.2009

48782,61

43904,07

wykonanie nasadzeo:
- 214 szt. drzew liściastych
(formy pienne),
- 375 szt. drzew i krzewów
liściastych (formy
naturalne),
- 236 szt drzew i krzewów
iglastych,
- 200 szt. krzewów na
żywopłoty.
restytucja i reintrodukcja
wylęgu i narybku różnych
gatunków ryb, restytucja i
reintrodukcja kroczka
różnych gatunków ryb

D09086

OP

Ochrona i restytucja
ichtiofauny,
reofilnych gatunków
ryb w rzece San 2009
"

01.04.2009

31.12.2009

310000

31000

D09090

OP

Zarząd Okręgu
Polskiego
Związku
Wędkarskiego
w Przemyślu
Koło Przemyski
Klub Łowiecki
"PONOWA"

01.09.2009

30.06.2010

29629,67

14829,53

restytucja i reintrodukcja
gatunków ryb

D09098

OP

01.06.2009

30.11.2009

72405,56

50683,88

konserwacja i pielęgnacja
drzew, rewaloryzacja
parków wiejskich i
zabytkowych

D09099

OP

01.08.2009

27.12.2009

208286

116838,9

konserwacja i pielęgnacja
drzew, rewaloryzacja
parków wiejskich i
zabytkowych

D09109

OP

15.05.2009

10.12.2009

152792,06

91875

D09124

OP

Program
reintrodukcji
populacji kuropatwy
w obw. łow.
dzierżawionych przez
Koło Łowieckie
"PONOWA"
Konserwacja i
Paostwowa
Wyższa Szkoła pielęgnacja
Wchodnioeuro drzewostanu Parku
Lubomirskich na
pejska w
terenie PWSW w
Przemyślu
Przemyślu
Przedsiębiorst rewitalizacja parku
wo Handlowo - zamkowego w
Dubiecku - etap I
Usługowe
"Bomi"
Michalina
Kołcz
Aktualizacja
Powiat
Uproszczonych
Lubaczowski
Planów Urządzania
Lasów oraz
doposażenie
wydziału Starostwa w
sprzęt
Dof. kosztów
Regionalna
świadczenia usług
Dyrekcja
weterynaryjnych w
Ochrony
Środowiska w Ośr. Rehab.
Przemyślu przy ul.
Rzeszowie
Zamojskiego 15

01.01.2009

22.12.2009

30000

18000

Inne

28375

leczenie i rehabilitacja
zwierząt chronionych
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D09146

OP

Gmina
Zarzecze

D09147

OP

Regionalna
Dyrekcja
Ochrony
Środowiska w
Rzeszowie

D09161

OP

D09162

OP

D09167

OP

Zgromadzenie
Sióstr
Niepokolanego
Poczęcia NMPKl.Jarosław
Arboretum i
Zakład
Fizjografii w
Bolestraszycac
h
Gmina Miejska
Jarosław

D10045

OP

Regionalna
Dyrekcja
Ochrony
Środowiska w
Rzeszowie

D10046

OP

Gmina
Lubaczów

Konserwacja i
01.09.2009
pielęgnacja
zabytkowego
drzew.oraz jego
rewaloryzacja na ter.
zab. parku w
Zarzeczu
Program ochrony
18.05.2009
różnorodnośdi
biologicznej w
rezerwatach przyrody

23.11.2010

249850

124662,4

39157

konserwacja i pielęgnacja
drzew, rewaloryzacja
parków wiejskich i
zabytkowych

17.11.2009

14866,58

10056,6

Rewaloryzacja
zabytkowego parku
przy Klasztorze - etap
I

02.11.2009

31.12.2009

58047,5

45929,5

Gawron ( Corvus
Frugilegus ) na
Podkarpaciu

01.07.2009

20.12.2009

18260

8380

Prace pielęgnacyjno- 20.12.2009
konserwatorskie
zabytkowego
drzewostanu na
terenie cmentarza w
Jarosławiu
Dofinansowanie
04.01.2010
kosztów świadczenia
usług
weterynaryjnych w
Ośrodku Rehabilitacji
Zwierząt Chronionych
w Przemyślu
Konserwacja i
10.05.2010
pielęgnacja
zabytkowego
drzewostanu w parku

30.04.2010

102121,66

71476

konserwacja i pielęgnacja
drzew, rewaloryzacja
parków wiejskich i
zabytkowych

16.12.2010

32840

20000

leczenie i rehabilitacja
zwierząt prawnie
chronionych, które trafią do
Ośrodka w 2010 r.

15.08.2010

79337,14

42594,9
3

konserwacja i pielęgnacja
drzew, rewaloryzacja
parków wiejskich i
zabytkowych

usunięcie odrostów drzew i
krzewów oraz samosiewów,
wykoszenie traw i
wywiezienie biomasy z
13,13 ha terenów
rezerwatów "Szachownica
w Krównikach", "Jamy" i
"Winna Góra", zabiegi
pielęgnacyjne 90 szt. wiśni
karłowatej
konserwacja i pielęgnacja
drzew, rewaloryzacja
parków wiejskich i
zabytkowych
wydanie 400 egz.
wydawnictwa

Inne

10000
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D10059

OP

Okręg
Polskiego
Związku
Wędkarskiego
w Przemyślu

Ochrona i restytucja
ichtiofauny w rzece
San i zlewni tej rzeki w roku 2010

01.04.2010

30.11.2010

320000

32000

restytucja i reintrodukcja
wylęgu żerującego i narybku
różnych gatunków ryb,
restytucja i reintrodukcja
narybku, kroczka i
dwuletnich różnych
gatunków ryb
konserwacja i pielęgnacja
drzew, rewaloryzacja
parków wiejskich i
zabytkowych

D10062

OP

Pielęgnacja i
konserwacja
drzewostanu na
terenie Szpitala

30.06.2010

30.10.2010

28697,4

19414,0
8

D10083

OP

Specjalistyczny
Psychiatrtyczn
y Zespół Opieki
Zdrowotnej
im.
A.Kępioskiego
w Jarosławiu
Parafia
RzymskoKatolicka p.w.
Matki Bożej
Pocieszenia w
Jodłówce

10.08.2010

15.09.2010

53012,86

36029,0
4

konserwacja i pielęgnacja
drzew, rewaloryzacja
parków wiejskich i
zabytkowych

D10100

OP

Arboretum i
Zakład
Fizjografii w
Bolestraszycac
h

Zagospodarowanie
terenu Przy
Sanktuarium-prace
pielęgn. zabytk.
drzew. wraz z
wykonaniem
nasadzeo
Rewitalizacja i
rozbudowa małej
architektury
ogrodowej
zabytkowej części
Arboretum
Bolestraszyce

01.08.2010

20.05.2011

227056,25

119400

D10101

OP

58383,13

26000

OP

Urządzenie terenu
15.08.2010
zieleni przy Muzeum
Archidiecezjalnym w
Przemyślu
Prace pielęgnacyjne i 01.10.2010
konserwatorskie
drzewostany na
cmentarzach
komunalnych :
Darowice, Młodowice

15.08.2011

D10114

Archidiecezja
Przemyska
Obrządku
Łacioskiego
Gmina
Fredropol

wykonanie drewnianych
stelaży pergoli o łącznej dł.
111mb, wykonanie
nawierzchni ciągu
spacerowego w obrębie
pergoli o łącznej pow. 260
m2, wykonanie nawierzchni
schodów terenowych o
pow. 13,6 m2
materiał nasadzeniowy

15.12.2010

32000

22250

konserwacja i pielęgnacja
drzew, wycinka 1 drzewa ze
względu na stwarzanie
konkurencji wobec drzew
tego gatunku
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D10135

OP

Fundacja
Rewaloryzacja
Pomocy
zabytkowego parku
Młodzieży
w Lipniku
im.Jana Pawła
II
"WZRASTANIE"
w Lipniku

04.10.2010

30.11.2010

76247,69

49343,7
6

D10163

OP

31.03.2011

8500

5250

D10170

OP

Koło Przemyski Program
01.09.2010
Klub Łowiecki
reintrodukcji
"PONOWA"
populacji kuropatwy
w obwodach
łowieckich 147(53) i
148(54) - "Ponowa"
Regionalna
Zadania ochrony
20.07.2010
Dyrekcja
czynnej w
Ochrony
rezerwatach przyrody
Środowiska w oraz w użytku
Rzeszowie
ekologicznym

10.12.2010

42707,05

38436,3
5

D09009

OP

15.12.2008

30.04.2009

29237

19237,79

D09052

OP

Koło Łowieckie zakup 35 szt.
"Kuropatwa" w kuropatw
Żołyni
rodzicielskich,
budowa wolier
rodzinnych
Powiat
zabiegi pielegnacyjne
Łaocucki
przy 60 szt. drzew;
wycinka 4 szt. drzew

01.06.2009

31.10.2009

46100,52

28600

D09053

OP

01.05.2009

31.03.2010

17500

8400

D09080

OP

Koło Łowieckie
Darz Bór w
Świerczowie
Koło Łowieckie
"Bażant" w
Brzeźnicy

konserwacja i pielęgnacja
drzew, rewaloryzacja
parków wiejskich i
zabytkowych
kuropatw

15.03.2009

30.09.2009

29399

20235

kuropatw

zakup 300 szt.
kuropatw, celem
ochrony bytowania
zakup 250 szt.
kuropatw

nasadzenia 421 szt. drzew i
krzewów, zabiegi
pielęgnacyjne 367 drzew
objętych przepisami o
ochronie zabytków, wycinka
46 szt. drzew ze względu na
ich stan zdrowotny, zabiegi
pielęgnacyjne drzew
spełniających wymogi do
zakwalifikowania jako
pomniki przyrody
zakup 300 szt. kuropatw

Zadanie
finansowane
ze środków
własnych

25903,93

wycięcie i wywiezienie poza
teren rezerwatu drzew i
krzewów hamujących
rozwój jałowców,
wykoszenie traw i usunięcie
biomasy poza teren
rezerwatów, wykonanie
ogrodzenia w rezerwanie
"Sołokija", wykoszenie traw
i pozostawinie biomasy w
użytku ekologicznym,
zabiegi pielęgnacyjne 90 szt.
wiśni karłowatej
wolier dla stada
podstawowego z chowu
kuropatw
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D09103

OP

Koło Łowieckie
"Sokół" w
Sokołowie
Małopolskim
Koło Łowieckie
"Wilk Husów"
w Błędowej
Tyczyoskiej
Okręg
Polskiego
Związku
Wędkarskiego
w Tarnobrzegu
Fundacja
Wspierania
Inicjatyw
Ekologicznych
Koło Łowieckie
"Bażant" w
Brzeźnicy

D09117

OP

D09120

OP

D09127

OP

D09152

OP

D09154

OP

Polski Związek
Wędkarski
Okręg w
Rzeszowie

D09157

OP

D09165

OP

Regionalna
Dyrekcja
Ochrony
Środowiska w
Rzeszowie
Wojewoda
Podkarpacki

D10010

OP

D10037

OP

Liga Ochrony
Przyrody w
Warszawie
Zarząd Okręgu
w Tarnobrzegu
Powiat
Łaocucki

zakup 300 szt.
kuropatw

01.08.2009

06.03.2010

8000

8400

0

kuropatw

zakup 300 szt.
kuropatw

15.05.2009

30.03.2010

11100

7770

Zakup materiału
zarybieniowego

01.02.2009

30.11.2009

200000

12000

druk 200 szt.
publikacji wraz z
filmem

15.07.2009

30.12.2009

10302

7210

egz. publikacji i filmów o
ochronie kraski

zabezpieczenie
woliery z
kuropatwami zielenią
- drzewami i
krzewami
dorybianie rzek
gatunkami ryb
chronionymi i
zagrożonymi: lipieo
narybek wiosenny
2500 szt.;szczupak
Doposażenie w
sprzęt - zakup
samochodu
patrolowego

22.10.2009

30.11.2009

29400

14700

utworzenie pasa
ochronnego poprzez
nasadzenie drzew, krzewów

01.04.2009

15.11.2009

426668

42660

restytucja i reintrodukcja
gatunków ryb

01.07.2009

12.12.2009

83130,8

50000

Zakup urządzeo do
15.10.2009
chwytania,
obezwładniania oraz
przewożenia
zwierzyny nielegalnie
przetrzymywanej
zawiesz. na drzew. 30 10.02.2010
szt. koszy wi. (150 m
drutu do zawiesz. ko)
dla sów uszat, zakup
1 szt. lorn
konserwacja i
01.06.2010
pielęgnacja 105

10.12.2009

6322,96

4426

15.04.2010

733

513

kosze wiklinowe - gniazda
dla sów uszatych

31.10.2010

50047,84

33633

konserwacja i pielęgnacja
drzew

kuropatw

8000

restytucja i reintrodukcja
gatunków ryb

restytucja i reintrodukcja
gatunków ryb
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zabytkowych drzew
D10094

OP

D10108

OP

D10110

OP

D10111

OP

D10120

OP

D10133

OP

D10143

OP

D10145

OP

D10155

OP

D10156

OP

Okręg
Polskiego
Związku
Wędkarskiego
w Tarnobrzegu
Komenda
Wojewódzka
Paostwowej
Straży
Rybackiej w
Rzeszowie
Koło Łowieckie
"Bażant" w
Brzeźnicy

Zakup materiału
zarybieniowego

01.04.2010

30.11.2010

200000

17000

restytucja i reintrodukcja
gatunków ryb: karaś
pospolity, świnka , certa,
brzana

Doposażenie w
sprzęt pływający tj.
łódź patrolowa o
lekkiej konstrukcji z
silnikiem
zaburtowym
chów i hodowla 300
szt. kuropatw

27.09.2010

01.10.2010

48890

33890

zakup łodzi patrolowej z
silnikiem zaburtowym

25.09.2010

10.10.2010

9150

6405

zakup kuropatw celem
chowu, hodowli i
wprowadzenie ich na tereny
łowieckie Koła

Koło Łowieckie
Darz Bór w
Świerczowie
Zgromadzenie
Sióstr
Opatrzności
Bożej w
Grodzisku
Mazowieckim
Koło Łowieckie
"Polana" w
Nowej
Sarzynie
Koło Łowieckie
"Wydra" w
Dębnie
Koło Łowieckie
"Bażant" w
Brzeźnicy
Koło Łowieckie
"Bielik" w
Budziwoju
Polski Związek
Wędkarski
Okręg w
Rzeszowie

ochrona bytowania
kuropatwy

01.06.2010

31.03.2011

16500

8000

zakup 250 szt. kuropatw w
skali roku

prace pielęgnacyjne
przy zabytkowym
drzewostanie w Łące

18.10.2010

30.12.2010

12089,35

8462,54

konserwacja i pielęgnacja
drzew, wycinka drzew
uszkodzonych

zakup 350 szt.
kuropatw

20.09.2010

30.03.2011

14975

8000

roczne wsiedlenie kuropatw
w łowiko Koła

ochrona biotopów
01.07.2010
bytowania kuropatwy

09.03.2011

15200

zakup 100 szt. zajęcy
szaraków

01.11.2010

10.12.2010

28737

zakup i wsiedlenie
kuropatwy

26.06.2010

12.03.2011

5400

dorybianie rzek
gatunkami ryb
zagrożonymi

05.05.2010

15.11.2010

359044,24

wsiedlenie kuropatw w skali
roku
18600

zakup i wsiedlenie

wzrost liczebności
kuropatwy w okresie roku
35904,4
2

reintrodukcja gatunków ryb
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Załącznik nr 6. Wykaz przedsięwzięć współfinansowanych przez NFOŚiGW w ramach PO IiŚ dla Województwa Podkarpackiego
– wykaz sporządzony przez NFOŚiGW
Lp. Dzie- Finanso- Beneficjent
Nazwa zadania
Koszt
Dofinansowanie Status
Plan. Data
dzina wanie
zadania
umowy
zakooczenia
1

OZ

POIiŚ

Zakład Urządzeo
Budowa centralnej
996051,19
Naftowych
kompresorowni w
NAFTOMET Sp. z o.o. Zakładzie Urządzeo
Naftowych
NAFTOMET Sp. z o.o.
Wytwórnia Sprzętu
Budowa instalacji do 4617591,75
komunikacyjnego
unieszkodliwiania
"PZL - Rzeszów" S.A
odpadów

298815,35

realizowana

2009-03-15

2

OZ

POIiŚ

1135173,38

przed
aneksem

2009-12-31

3

OZ

POIiŚ

SILVA Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

4

OW

POIiŚ

OA

POIiŚ

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej –
Krośnieoski Holding
Komunalny Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
Elektrociepłownia
Mielec Sp. z o. o.

5

Zakup urządzenia do
rozdrabniania
odpadów drewna
poużytkowego
Uporządkowanie
gospodarki wodno ściekowej miasta
Krosno - I etap

2967100

608400

nowa

2009-11-30

115044886

50071228,38

nowa

2014-06-30

Podwyższenie
sprawności
wytwarzanej energii
w EC mielec przy
zastosowaniu
kogeneracji gazowej

33082000

14824500

nowa

2012-03-31

Efekty rzeczowe

Efekty ekologiczne

zakup
## Stary model 2008
sprzętu/urządzeo [szt.] ## Efekt ekologiczny
11;
równoważny
rzeczowemu
[tak/nie] 1;
inne instalacje
Liczba osób objętych
unieszkodliwiania
działaniem [osób] 0;
odpadów [szt.] 1;
Ograniczenie
strumienia odpadów
trafiajacych na
składowisko [Mg/rok]
0; Odzysk i
unieszkodliwianie
odpadów
niebezpiecznych
[Mg/rok] 425;
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6

OA

POIiŚ

PGE
Elektrociepłownia
Rzeszów S.A.

Budowa bloku
kogeneracyjnego
wytwarzania energii
elektrycznej i
cieplnej w oparciu o
silniki spalinowe
diesla na oleje
roślinne

192760000

30000000

nowa

2012-12-31

budowa jesnostek
wytwarzania energii
elektrycznej i cieplnej
w wysokosprawnej
kogeneracji z
zastosowaniem
biomasy [MWe] 25;

7

OA

POIiŚ

Gmina Miasto
Dębica

7001238,96

3282205,83

nowa

2011-12-31

Liczba obiektów
objętych
termomodernizacją
[szt.] 14;

8

OW

POIiŚ

174548100

89030404,32

nowa

2013-12-31

9

OW

POIiŚ

Sanockie
Przedsiebiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp. z
o.o.
KROSGLASS S.A.

Termomodernizacja
obiektów
oświatowych na
terenie Gminy
Miasto Dębica i
Gminy Dębica
Poprawa gospodarki
wodno-ściekowej w
aglomeracji Sanok

Rozbudowa
podczyszczalni
ścieków z produkcji
wyrobów na bazie
włókien szklanych

1736558

415170

realizowana

2011-12-31

Rozbudowa/przebudo
wa i/lub modernizacja
oczyszczalni ścieków
przemysłowych [szt.]1;

Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 212;
Zwiększenie
produkcji energii
cieplnej z biomasy
[GJ/rok] 417553;
Zwiększenie
produkcji energii
elektrycznej z
biomasy [MWh/rok]
206558; Zmniejszenie
zużycia energii
pierwotnej [GJ/rok]
612368;
Ilośd zaoszczędzonej
energii w wyniku
realizacji projektów
termomodernizacyjn
ych [MWh/rok]
5217;

Średniodobowa ilośd
ścieków
oczyszczonych w rok
po zakooczeniu
projektu [m3/d] 550;
Zmniejszenie ilości
ścieków
przemysłowych
wymagających
oczyszczenia
[m3/rok] 200750;
Usunięty ładunek
ChZT [kg/rok] 44439;
inne [x] 1; Zlewnia
Odry [tak/nie] 0;
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10

UR

POIiŚ

Rafineria Nafty Jedlicze- Spółka
Akcyjna Jedlicze

Budowa węzła
4270000
przygotowania wody
dla kotłów parowych
w RN Jedlicze S.A.

1037385

nowa

2012-09-30

11

UR

POIiŚ

Baltic Wood S.A.

39518,88

17323,31

realizowana

2010-05-31

12

UR

POIiŚ

Nowy Styl Sp. z o. o.

Wdrożenie systemu
zarządzania
środowiskowego ISO
14001 w
przedsiębiorstwie
baltic Wood S.A.
Wdrożenie systemu
zarządzania
środowiskoweg ISO
14001 w
przedsiębiorstwie
Nowy Styl Sp. z o.o.

45108,02

18973,78

realizowana

2010-05-31

Modernizacja stacji
uzdatniania wody na
potrzeby przemysłowe
[szt.] 1; inne (oz)
[opis] 1;

Przyrost ilości
mieszkaoców
wyposażonych w
wodę do picia o
odpowiedniej jakości
[MK] 0; Zlewnia Odry
[tak/nie] 0;
Ograniczenie ilości
wytwarzanych
odpadów [Mg/rok]
69; Oszczędnośd
energii [GJ/rok] 315;
Oszczędnośd zużycia
wody [m3/rok]
21727;
Zarządzanie
środowiskiem
[tak/nie] 1;

Zarządzanie
środowiskiem
[tak/nie] 1;
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Załącznik nr 7. Wykaz przedsięwzięć współfinansowanych przez NFOŚiGW ze środków krajowych dla Województwa Podkarpackiego -– wykaz sporządzony przez NFOŚiGW

Forma
dofinansowania

Dziedzina

1

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

2

Dotacja

OZ

środki
krajowe
NF

3

Dotacja

UR

środki
krajowe
NF

Evonik Carbon
Black Polska
Sp. z o.o.

4

Dotacja

EE

środki
krajowe
NF

Arboretum i
Zakład Fizjografii
Bolestraszyce

Lp.

Żródło
finansowania

Nazwa
Beneficjenta
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp.z o.o. Krosno
Masonite
Sp. z o.o.

Stan
rzeczowy

Stan
ekologicz
ny

Planowana
data
zakończenia

Modernizacja
miejskiej ciepłowni
Łężaoska w Krośnie

2 646 500,38 zamknięta

zamknięta

2007-12-31

Rzeczywista
data
zakończenia
realizacji
zadania
2008-02-06

Budowa instalacji
brykietowania i
termicznego
przekształcania
odpadów z płyt
drewnopodobnych w
procesie produkcji
drzwi
Dostosowanie
przedsiębiorstwa do
wymagao najlepszych
dostępnych technik
(BAT) w celu
uzyskania pozwolenia
zintegrowanego
Budowa ogrodu
dydaktycznego dla
niepełnosprawnych
w Arboretum w
Bolestraszycach

2 399 166,46 zamknięta

zamknięta

2008-03-05

2008-09-05

15 397 620,86 zamknięta

nie
zamknięta

891 717,49 zamknięta

zamknięta

Tytuł
przedsięwzięcia

Koszt
przedsięwzięcia

Osiągnięty/plan. efekt
rzeczowy

Osiągnięty/plan. efekt
ekologiczny

2008-10-31

2008-12-09

2007-12-31

2008-01-22 Tworzenie/modernizacj
a ścieżek edukacyjnych
[szt.] 1; aktualizacja i
druk map (parków
narodowych,
krajobrazowych, ZPP)
[szt.] 1; przygotowanie i
wydanie przewodników
po ścieżkach
dydaktycznych [szt.] 1;
materiały
informacyjnoedukacyjne na CD/DVD
*szt.+ 1; Działania
edukacyjne
realizowane przez
ośrodek edukacji
ekologicznej *I. osób+

Podwyższenie poziomu
świadomości
ekologicznej
społeczeostwa *tak/nie+
1; Edukacja ekologiczna
dzieci i młodzieży
[tak/nie] 1;
Wzmocnienie sieci
ośrodków edukacji
ekologicznej w kraju
[tak/nie] 1;
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12000;

5

Dotacja

UR

środki
krajowe
NF

6

Dotacja

UR

środki
krajowe
NF

7

Dotacja

OZ

środki
krajowe
NF

8

Dotacja

UR

środki
krajowe
NF

9

Dotacja

OW

środki
krajowe
NF

10

Dotacja

UR

środki
krajowe
NF

Elektrownia
Stalowa Wola
S.A.

Rozbudowa kotła OP
150 do spalania
biomasy wraz z
instalacją
magazynowania,
przygotowania i
transoprtu biomasy
do kotła
HSW - Kuźnia
Projekt modernizacji
Stalowa Wola
pieców grzewczych
Sp. z o.o.
HSW-Kuźnia Stalowa
Wola Sp z o.o. w celu
dostosowania ich do
wymogów
Najlepszych
Wytwórnia
Wykonanie linii do
Sprzętu
suszenia osadu
Komunikacyjnego poneutralizacyjnego
"PZL-Rzeszów
generatora suchego
Spółka Akcyjna
powietrza
Sanockie Zakłady Instalacja
Przemysłu
ograniczania lotnych
Gumowego
związków
Stomil Sanok S.A. organicznych ze
źródeł
technologicznych
Nowy Styl
Budowa oczyszczalni
Sp. z o.o.
ścieków
przmysłowych Nowy Styl Sp z o.o.Zakład Produkcji
Tworzyw Sztucznych
w Jaśle
Przedsiębiorstwo Ograniczenie emisji
Energetyki
do powietrza z
Cieplnej Sp. z
Ciepłowni nr 3 w
o.o. Tarnobrzeg
Tarnobrzegu

29 735 453,95 zamknięta

zamknięta

2007-08-31

2007-12-31

7 690 000,00 zamknięta

zamknięta

2008-06-30

2008-08-06

287 554,76 zamknięta

zamknięta

2007-06-30

2007-09-21

2 800 000,00 zamknięta

zamknięta

2007-10-20

2007-12-10

505 668,46 zamknięta

zamknięta

2007-12-31

2007-12-31

6 192 121,18 zamknięta

zamknięta

2008-03-31

2008-05-21
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11

Dotacja

UR

środki
krajowe
NF

12

Dotacja

UR

środki
krajowe
NF

13

Dotacja

UR

14

Dotacja

EE

środki
krajowe
NF
środki
krajowe
NF

Lotos Asfalt Sp. z
o.o.

Rozbudowa
przedsiębiorstwa
poprzez
dostosowanie do
wymogów
pozwolenia
zintegrowanego
Zakład Ceramiki
Modernizacja
Budowlanej
Instalacji
Sp. z o.o.
Przemysłowej ZCB Sp
z o.o. w celu
uzyskania pozwolenia
zintegrowanego
Rafineria Nafty - Instalacja do
Jedlicze- Spółka
produkcji
Akcyjna Jedlicze rozpuszczalników
Bieszczadzki Park Realizacja programu
Narodowy
edukacji ekologicznej,
Ustrzyki Górne
działalności
wydawniczej i
rozwoju zaplecza
dydaktycznego w
Parku w 2007 r.

4 090 660,36 zamknięta

zamknięta

2007-09-30

2007-10-25

4 760 652,03 zamknięta

zamknięta

2008-03-31

2008-05-13

27 361 586,63 zamknięta

zamknięta

2007-10-31

2008-01-15

315 965,43 zamknięta

zamknięta

2008-01-31

2007-12-27 Tworzenie/modernizacj
a ścieżek edukacyjnych
[szt.] 10; Tworzenie i
wyposażenie innych
obiektów terenowej
infrastruktury
edukacyjnej [szt.] 1;
zakupiony sprzęt *szt.+
13; zakupione pomoce
dydaktyczne [szt.] 140;
inne (zakup
wyposażenia do
ośrodków edukacji
ekologicznej) [szt.] 10;
zorganizowanie
konferencji [szt.] 1;
zorganizowanie
seminarium/warsztató
w [szt.] 3; w tym
szkolenia dla grup
zawodowych
wywierających
największy wpływ na
środowisko *szt.+ 2;
realizacja programów
edukacyjnych [szt.] 4;
przygotowanie i druk
plakatów, w tym
wielkoformatowych
[szt.] 1; przygotowanie i

Podwyższenie poziomu
świadomości
ekologicznej
społeczeostwa *tak/nie+
1; Edukacja ekologiczna
dzieci i młodzieży
[tak/nie] 1; Wspieranie
kształcenia animatorów
edukacji ekologicznej
[tak/nie] 1;
Wzmocnienie sieci
ośrodków edukacji
ekologicznej w kraju
[tak/nie] 1;
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15

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Lasy Paostwowe
Dyrekcja
Regionalna
Krosno

16

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Szpital
Specjalistyczny

17

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Archidiecezja
Przemyska
Obrządku
Łacioskiego

Kompleksowa opieka
nad żubrami na
terenie nadleśnictw
bieszczadzkich w
latach 2007-2008
Termomodernizacja
budynków Szpitala
Specjalistycznego w
Jaśłe modernizacja
centralnego
ogrzewania
obiektów,instalacji
cw

Termomodernizacja
budynku Muzeum
Archidiecezjalnego w
Przemyślu-Plac
Czackiego 2,Ietap(prac
remonotowokonserwatorskicj

wydawanie książek
ekologicznych [szt.] 1;
przygotowanie i
produkcja pomocy
dydaktycznych [szt.] 2;
zakupione meble [szt.]
19; Działania
edukacyjne
realizowane przez
ośrodek edukacji
ekologicznej *I. osób+
226000; w tym w
terenie *I. osób+
226000;
zorganizowanie
szkolenia [szt.] 2;
organizacja
imprez/festiwali [szt.]1;
2009-01-31 działania służące
ochronie gatunków
*liczba gatunków+ 1;

193 000,00 zamknięta

zamknięta

2008-12-31

5 605 850,00 zamknięta

zamknięta

2009-06-30

2009-10-25 ilośd budynków
objętych
termomodernizacją
[szt.] 6; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 9000;
wymiana instalacji
wewnętrznych (co, cwu
i ct) [szt.] 6; wymiana
okien [m2] 876;

667 900,00 zamknięta

zamknięta

2008-09-30

2009-02-05 ilośd budynków
objętych
termomodernizacją
[szt.] 1; wymiana
instalacji wewnętrznych
(co, cwu i ct) [szt.] 1;
wymiana okien [m2]
125;

ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 1; Projekt
realizowany na
obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 1133;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 2;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 7;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 5;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
8832;
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18

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

19

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

20

Dotacja

OZ

środki
krajowe
NF

21

Dotacja

KO

środki
krajowe
NF

22

Dotacja

KO

środki
krajowe
NF

Zgromadzenie
Sióstr
Służebniczek
NMP NP

Termomodernizacja
Specjalnego Ośrodka
Wychowawczego nr
2 Zgromadzenia
Sióstr Służebniczek
NMP NP w Jarosławiu
ul.Ks.Lisn
Paostowe
Reintrodukcja
Gospodarstwo
cietrzewia w miejsce
Leśne Lasy
naturalnego
Paostowe
wcześniejszego
Nadleśnictwo
występowania na
Nowa Dęba
terenie Nadleśnictwa
Nowa Dęba
Geyer & Hosaja
Linia technologiczna
Sp. z o.o.
recyklingu zużytych
opon z produkcją
regeneratu
gumowego i
wulkanizacją
wyrobów formowych
Kopalnie
Rekultywacja
i Zakłady
terenów
Przetwórcze
górniczych,likwidacja
Siarki "Siarkopol" otworów
w likwidacji
wiertniczych i
obiektów
budowlanych Zakładu
Górniczego KS
"Jeziórko"

Kopalnia Siarki
MACHÓW S.A.
Tarnobrzeg

Rekultywacja
terenów pogóniczych
Kopalni Siarki
"Machów"S.A. w
obszarach:"MachówPiaseczno","Jeziórko"
,"Basznia" na 2008

554 200,00 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2008-09-30

331 000,00 zamknięta

zamknięta

2009-12-31

2009-12-31

3 720 000,00 zamknięta

zamknięta

2008-12-31

2009-01-30 inne instalacje odzysku
odpadów *szt.+ 1;

Odpady poddane
odzyskowi [Mg/rok]
890;

11 992 569,63 zamknięta

nie
dotyczy

2008-12-31

2009-07-06 Faza techniczna przygotowanie do
dalszego
zagospodarowania, w
tym: [ha] 1; Faza
biologiczna - ostateczne
zagospodarowanie w
kierunkach: leśnym,
wodnym, łąkowowodnym, innym [ha] 1;

Stworzenie warunków
do przeprowadzenia
rekultywacji
biologicznej [ha] 1;
Odbudowa biologiczna
terenów
rekultywowanych i
stworzenie warunków
dla restytucji i
reintrodukcji życia
biologicznego [ha] 1;

46 000 000,00 zamknięta

nie
dotyczy

2008-12-31

2009-06-23
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23

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park ochrona
Narodowy
ekosystemów leśnych
Ustrzyki Górne
w Bieszczadzkim
Parku Narodowym

437 298,07 zamknięta

zamknięta

2009-07-31

2009-07-31 wykonanie odnowienia
(ekosystemy leśne) *ha+
9; prace pielęgnacyjne
(ekosystemy leśne) *ha+
154; Ochrona nasadzeo
przed zwierzyną (w tym
grodzenia) (ekosystemy
leśne) *ha+ 42;

24

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

363 550,16 zamknięta

zamknięta

2008-12-31

2009-01-14

25

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Ochrona
Narodowy
ekosystemów
Ustrzyki Górne
nieleśnych w
Bieszczadzkim Parku
Narodowym - 2008 r
Magurski Park
Ochrona
Narodowy
bioróznorodności
środowiska
przyrodniczego w
Magurskim Parku
Narodowym w roku
2008

151 940,00 zamknięta

zamknięta

2008-11-30

26

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Ochrona ginącej rasy
Narodowy
konia huculskiego w
Ustrzyki Górne
Bieszczadzkim Parku
Narodowym w 2008
r.

123 700,00 zamknięta

zamknięta

2008-12-31

2008-12-19 przygotowanie gleby
(zalesienie gruntów)
[ha] 1; prace
pielęgnacyjne
(zalesienie gruntów)
[ha] 120; inne
(zalesienie gruntów)
[opis] 0; ochrona
nasadzeo przed
zwierzyną (w tym
grodzenia) (zalesienie
gruntów) *ha+ 436;
wykonanie odnowienia
[ha] 1;
2008-12-31 działania służące
ochronie gatunków
*liczba gatunków+ 1;

ochrona ekosystemów
[Tak/Nie] 1; Projekt
realizowany na
obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
Projekt realizowany na
obszarze dorzecza Odry
[Tak/Nie] 0; Inne
[Tak/Nie] 0; Dodatkowy
opis efektu
ekologicznego
[Tak/Nie] 0;

ochrona i przywracanie
różnorodności
biologicznej
ekosystemów leśnych
[Tak/Nie] 1;
zwiększenie
powierzchni leśnej *ha+
0; Projekt realizowany
na obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;

ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 1; Projekt
realizowany na
obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
Projekt realizowany na
obszarze dorzecza Odry
[Tak/Nie] 0; Inne
[Tak/Nie] 0; Dodatkowy
opis efektu
ekologicznego
[Tak/Nie] 0;

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

wróć
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010

27

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Pilotażowy program
Narodowy
likwidacji odpadów
Ustrzyki Górne
azbestowych na
terenie Parku wraz z
ich przekazaniem do
utylizacji

1 593 068,14 zamknięta

zamknięta

2009-12-31

2009-11-05 usunięcie i
unieszkodliwienie lub
zabezpieczenie
odpadów zawierających
azbest (oz) [Mg] 0;

28

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Zakup urządzeo do
Narodowy
hodowli ginącej rasy
Ustrzyki Górne
konia huculskiego w
Bieszczadzkim Parku
Narodowym w 2008
r.

350 000,00 zamknięta

zamknięta

2008-11-30

2008-11-30 zakup sprzętu i budowa
urządzeo (ochrona
bioróżnorodności biol.)
[szt.] 2;

29

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Ochrona zwierząt w
Narodowy
Bieszczadzkim Parku
Ustrzyki Górne
Narodowym w 2008
r.

61 446,60 zamknięta

zamknięta

2008-11-30

30

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

451 750,00 zamknięta

zamknięta

2009-09-30

31

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

150 000,00 zamknięta

zamknięta

2008-11-30

2008-11-17

32

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Budowa obiektów
Narodowy
małej infrastruktury
Ustrzyki Górne
służącej ograniczeniu
skutków presji
turystyki na zasoby
przyrodnicze Parku
Magurski Park
Magura bez azbestu Narodowy
utylizacja płyt
eternitowych wraz z
wymianą pokryd
dachowych - etap III
Lasy Paostwowe Modernizacja
Dyrekcja
infrastruktury
Regionalna
szkółkarskiej w RDLP
Krosno
Krosno w latach
2008-2009

2008-11-30 działania służące
ochronie gatunków
*liczba gatunków+ 10;
zakup sprzętu i budowa
urządzeo (ochrona
bioróżnorodności biol.)
[szt.] 53;
2009-09-30

549 500,00 zamknięta

zamknięta

2009-06-15

2009-06-30

Odzysk i
unieszkodliwianie
odpadów
niebezpiecznych
[Mg/rok] 0; inne [x] 0;
Dodatkowy opis efektu
ekologicznego
[tak/nie]1;
ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 1; ochrona
ekosystemów *Tak/Nie+
0; Projekt realizowany
na obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
Projekt realizowany na
obszarze dorzecza Odry
[Tak/Nie] 0; Inne
[Tak/Nie] 0;
ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 1; Projekt
realizowany na
obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
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33

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

34

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

35

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

36

Dotacja

EE

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Ochrona
Narodowy
przeciwpożarowa w
Ustrzyki Górne
Bieszczadzkim Parku
Narodowym w roku
2008
Zespół Opieki
Modernizacja
Zdrowotnej
instalacji
przygotowania c.w.u
dla budynków ZOZ w
oparciu o odnawialne
źródła energii ........

Bieszczadzki Park Przygotowanie
Narodowy
projektu planu
Ustrzyki Górne
ochrony
Bieszczadzkiego
Parku Narodowego
Bieszczadzki Park Realizacja progamu
Narodowy
edukacji ekologicznej,
Ustrzyki Górne
działalności
wydawniczej i
rozwoju zaplecza
dydaktycznego w
Bieszczadzkim PN w

216 000,00 zamknięta

zamknięta

2009-03-31

2009-01-14 zakup sprzętu i
wyposażenia
(ekosystemy lądowe)
[szt.] 3;

ochrona ekosystemów
[Tak/Nie] 1;

1 226 310,00 zamknięta

zamknięta

2009-06-30

2009-12-07 kolektory słoneczne 8)
[MWt] 0;

Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 82;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 0;
Zwiększenie produkcji
energii cieplnej - inne
źródła *GJ/rok+ 2280;

2 695 807,00 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2011-06-30

392 480,52 zamknięta

zamknięta

2009-09-30

2009-06-16 Budowa, remont,
adaptacja obiektow,
służacych prowadzeniu
edukacji ekologicznej
[szt.] 1;
Tworzenie/modernizacj
a ścieżek edukacyjnych
[szt.] 13; zakupiony
sprzęt *szt.+ 8;
zakupione pomoce
dydaktyczne [szt.] 152;
inne (zakup
wyposażenia do
ośrodków edukacji
ekologicznej) [szt.] 160;
zorganizowanie
konferencji [szt.] 1;
zorganizowanie
seminarium/warsztató
w [szt.] 6; realizacja
programów
edukacyjnych [szt.] 5;
opracowanie i druk
biuletynów

Podwyższenie poziomu
świadomości
ekologicznej
społeczeostwa *tak/nie+
1; Edukacja ekologiczna
dzieci i młodzieży
[tak/nie] 1;
Wzmocnienie sieci
ośrodków edukacji
ekologicznej w kraju
[tak/nie] 1;
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37

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Archidiecezja
Przemyska
Obrządku
Łacioskiego

Termomodernizacja
budynku
administracyjnomieszkalnego Kurii
Metropolitalnej przy
Pl.Katedralnym 4a w
Przemyślu

526 014,00 zamknięta

zamknięta

2008-12-31

38

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Archidiecezja
Przemyska
Obrządku
Łacioskiego

Termomodernizacja
budynku
administracyjnomieszkalnego Kurii
metropolitalnej przy
Pl. Katedralnym 4a w
Przemyślu

526 014,00 zamknięta

zamknięta

2008-12-31

informacyjnych/folderó
w/ulotek/broszur [szt.]
4; przygotowanie i
wydanie przewodników
po ścieżkach
dydaktycznych [szt.] 3;
inne (materiały
popularyzujące
ochr.środ.) *x+ 2000;
materiały
informacyjnoedukacyjne na CD/DVD
*szt.+ 1; Działania
edukacyjne
realizowane przez
ośrodek edukacji
ekologicznej [I. osób+
102000; w tym w
terenie *I. osób+ 55000;
2008-11-26 kolektory słoneczne 8)
*MWt+ 0; ilośd
budynków objętych
termomodernizacją
[szt.] 1; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 1055;
wymiana instalacji
wewnętrznych (co, cwu
i ct) [szt.] 1; wymiana
okien [m2] 184;

2008-11-26 kolektory słoneczne 8)
[MWt] 0; ilośd
budynków objętych
termomodernizacją
[szt.] 1; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 1055;
wymiana instalacji
wewnętrznych (co, cwu
i ct) [szt.] 1; wymiana
okien [m2] 184;

Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 71;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 0;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
1266; Zwiększenie
produkcji energii
cieplnej - inne źródła
[GJ/rok] 36;
Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 71;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 0;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
1266; Zwiększenie
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produkcji energii
cieplnej - inne źródła
[GJ/rok] 36;
39

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Powiat Dębicki

40

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Powiat Dębicki

41

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Konwent OO.
Bonifratrów PW
Św. Elżbiety

Przebudowa i
termomodernizacja
budynku Starostwa
przy ul. Parkowej 28
w Dębicy
Przebudowa i
termomodernizacja
budynkku Starostwa
przy ul. parkowej 28
w Dębicy

2 577 910,00 zamknięta

zamknięta

2009-09-30

2009-07-30

2 577 910,00 zamknięta

zamknięta

2009-09-30

Termomodernizacja
budynku Pomocy
Społecznej Zakonu
Bonifratów w
Iwoniczu

1 296 838,79 zamknięta

zamknięta

2009-12-31

2009-07-30 ilośd budynków
objętych
termomodernizacją
[szt.] 1; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 3677;
wymiana instalacji
wewnętrznych (co, cwu
i ct) [szt.] 1; wymiana
okien [m2] 672;
budowa lub
modernizacja instalacji
wentylacyjnej [szt.] 1;
2009-09-30 kolektory słoneczne 8)
*MWt+ 0; ilośd
budynków objętych
termomodernizacją
[szt.] 1; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 3397;
wymiana okien [m2]
157;

Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 262;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 1;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 1;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
6933;

Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 123;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 0;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
1802; Zwiększenie
produkcji energii
cieplnej - inne źródła
[GJ/rok] 325;
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42

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Konwent OO.
Bonifratrów PW
Św. Elżbiety

Termomodernizacja
budynku Pomocy
Społecznej Zakonu
Bonifratów w
Iwoniczu

1 296 838,79 zamknięta

zamknięta

2009-12-31

2009-09-30 kolektory słoneczne 8)
*MWt+ 0; ilośd
budynków objętych
termomodernizacją
[szt.] 1; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 3397;
wymiana okien [m2]
157;

43

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Parafia RzymskoKatolicka
Podwyższenia
Krzyża Świętego

2 495 300,00 zamknięta

zamknięta

2010-12-31

2010-12-27

44

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Wojewódzki
Szpital
Podkarpacki im.
Jana Pawła II

Instalacja
centralnego
ogrzewania i
przygotowania c.w. w
oparciu o pompy
ciepła dla Domu
Stałego Pobytu i
Rehabilitacji
Kompleksowa
modernizacja
systemu
energetycznego i
termomodernizacja
budynków
Wojewódzkim
Szpitalu
Podkarpackim

18 118 797,44 zamknięta

nie
zamknięta

2010-08-30

2010-08-30 kotły olejowe, gazowe
2) 8) - budowa [MWt]
4; kolektory słoneczne
8) [MWt] 0; budowa
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i
cieplnej w skojarzeniu bez użycia biomasy
[MWe] 0; przebudowa
sieci cieplnych 2) 6) [L
[km]] 880; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 29001;
wymiana instalacji
wewnętrznych (co, cwu
i ct) [szt.] 5; wymiana
okien [m2] 5723;
budowa lub
modernizacja instalacji
wentylacyjnej [szt.] 5;
wymiana drzwi [m2]
221;

Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 123;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 0;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
1802; Zwiększenie
produkcji energii
cieplnej - inne źródła
[GJ/rok] 325;

Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 9106;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 4;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 64;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 150;
Zmniejszenie emisji
innych zanieczyszczeo
[Mg/rok] 534;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
59940; Zwiększenie
produkcji energii
cieplnej - inne źródła
[GJ/rok] 204;
Zwiększenie produkcji
energii elektrycznej inne źródła *MWh/rok+
0;
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45

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Wojewódzki
Szpital
Podkarpacki im.
Jana Pawła II

Kompleksowa
modernizacja
systemu
energetycznego i
termomodernizacja
budynków
Wojewódzkiego
Szpitala
Podkarpackiego

18 118 797,44 zamknięta

nie
zamknięta

2010-08-30

46

Dotacja

KO

środki
krajowe
NF

Kopalnia Siarki
MACHÓW S.A.
Tarnobrzeg

Rekultywacja
terenów
pogórniczych Kopalni
Siarki Machów SA Machów
Piaseczno,Jeziórko,Ba
sznia etap 2009.........

50 544 000,00 zamknięta

zamknięta

2009-12-31

2010-08-30 kotły olejowe, gazowe
2) 8) - budowa [MWt]
4; kolektory słoneczne
8) [MWt] 0; budowa
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i
cieplnej w skojarzeniu bez użycia biomasy
[MWe] 0; przebudowa
sieci cieplnych 2) 6) [L
[km]] 880; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 29001;
wymiana instalacji
wewnętrznych (co, cwu
i ct) [szt.] 5; wymiana
okien [m2] 5723;
budowa lub
modernizacja instalacji
wentylacyjnej [szt.] 5;
wymiana drzwi [m2]
221;
2009-07-19 Faza biologiczna ostateczne
zagospodarowanie w
kierunkach: leśnym,
wodnym, łąkowowodnym, innym [ha]
55; Rewitalizacja rzek i
regulacja stosunków
wodnych [km] 2;
likwidacja
infrastruktury
technicznej związanej z
eksplotacją i
wzbogacaniem
surowców (w tym:
otworów, szybów) *szt+
18; zwałowisk, hałd,
wyrobisk górniczych,
terenów po
eksploatacji otworowej,
zapadlisk, likwidacja
osadników,
klarowników po
wzbogacaniu surowców
[ha] 89;

Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 9106;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 4;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 64;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 150;
Zmniejszenie emisji
innych zanieczyszczeo
[Mg/rok] 534;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
59940; Zwiększenie
produkcji energii
cieplnej - inne źródła
[GJ/rok] 204;
Zwiększenie produkcji
energii elektrycznej inne źródła *MWh/rok+
0;
Stworzenie warunków
do przeprowadzenia
rekultywacji
biologicznej [ha] 89;
Odbudowa biologiczna
terenów
rekultywowanych i
stworzenie warunków
dla restytucji i
reintrodukcji życia
biologicznego [ha] 55;
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47

Dotacja

KO

środki
krajowe
NF

Kopalnie i
Zakłady
Przetwórcze
Siarki "Siarkopol"
w likwidacji

Rekultywacja
terenów górniczych
,likwid.otworów
wiertniczych i
obiektów
budowalanych ZGKS
Jeziórko z pracamia
zabezpiecz

19 232 223,29 zamknięta

zamknięta

2009-12-31

48

Dotacja

NE

środki
krajowe
NF

Gmina
Roźwienica

86 931,08 zamknięta

zamknięta

2009-09-01

49

Dotacja

NE

środki
krajowe
NF

Gmina Dydnia

Zwiększenie
mozliwości
technicznych służb i
jednostek
odpowiad.za
usuwanie skutków
powodzi, poprzeż
doposaż.w sprzęt
Zakup sprzętu i
wyposażenia dla
jednostek
odpowiedz.za
usuwanie skutków
powodzi, klesk
żywiołowych

109 812,20 zamknięta

zamknięta

2009-09-30

2009-07-09 Faza techniczna przygotowanie do
dalszego
zagospodarowania, w
tym: [ha] 51; Faza
biologiczna - ostateczne
zagospodarowanie w
kierunkach: leśnym,
wodnym, łąkowowodnym, innym [ha]
37; likwidacja
infrastruktury
technicznej związanej z
eksplotacją i
wzbogacaniem
surowców (w tym:
otworów, szybów) *szt+
120; zwałowisk, hałd,
wyrobisk górniczych,
terenów po
eksploatacji otworowej,
zapadlisk, likwidacja
osadników,
klarowników po
wzbogacaniu surowców
[ha] 51;
2009-09-23 inne (specjalistyczny
sprzęt niezbędny do
skutecznego
prowadzenia akcji
ratowniczych i
usuwania skutków
zagrożeo) *opis+ 1;

Stworzenie warunków
do przeprowadzenia
rekultywacji
biologicznej [ha] 51;
Odbudowa biologiczna
terenów
rekultywowanych i
stworzenie warunków
dla restytucji i
reintrodukcji życia
biologicznego [ha] 37;

2009-09-01 inne (specjalistyczny
sprzęt niezbędny do
skutecznego
prowadzenia akcji
ratowniczych i
usuwania skutków
zagrożeo) *opis+ 1;

inne [x] 1;

inne [x] 1;
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50

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Województwo
Podkarpackie

Sporządzenie
programu ochrony
powietrza dla strefy
miasto Rzeszów
Sporządzenie
programu ochrony
powietrza dla strefy
jasielskiej
Usunięcie szkód
powodziowych

79 300,00 zamknięta

zamknięta

2009-12-31

2009-12-30 Program Ochrony
Powietrza [liczba
programów+ 1;

51

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Województwo
Podkarpackie

91 500,00 zamknięta

zamknięta

2009-12-31

2009-12-31 Program Ochrony
Powietrza [liczba
programów+ 1;

52

Dotacja

NE

środki
krajowe
NF

Gmina Sieniawa

30 650,00 zamknięta

zamknięta

2008-10-15

Zgromadzenie
Księży
Misjonarzy
Saletyów
Dębowiec

Wymiana kotlowni
węglowejna opalaną
biomasą o mocy
400KW oraz budowa
instal.kolektorów
słonecznych o
pow.131.56m2

1 267 350,00 zamknięta

zamknięta

2009-11-30

2009-04-30 Inne (Specjalistyczny
sprzęt niezbędny do
skutecznego
prowadzenia akcji
ratowniczych i
usuwania skutków
zagrożeo) *opis+ 1;
2009-07-31 kotły opalane biomasą
8) - budowa [MWt] 0;
kolektory słoneczne 8)
[MWt] 0; wymiana
okien [m2] 91;

53

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

54

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Zgromadzenie
Księży
Misjonarzy
Saletyów
Dębowiec

Wymiana kotłowni
węglowej opalanej
biomasą o mocy
400KW oraz buowa
onstal.kolektorów
slonecznych o
pow.czynnej
131.56m2

1 267 350,00 zamknięta

zamknięta

2009-11-30

2009-07-31 kotły opalane biomasą
8) - budowa [MWt] 0;
kolektory słoneczne 8)
[MWt] 0; wymiana
okien [m2] 91;

inne [x] 1;

Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 607;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 4;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 0;
Zwiększenie produkcji
energii cieplnej z
biomasy [GJ/rok] 1440;
Zwiększenie produkcji
energii cieplnej - inne
źródła *GJ/rok+ 2;
Zmniejszenie zużycia
energii pierwotnej
[GJ/rok] 558;
Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 607;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 4;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 0;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
0; Zwiększenie
produkcji energii
cieplnej z biomasy
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[GJ/rok] 1440;
Zwiększenie produkcji
energii cieplnej - inne
źródła *GJ/rok+ 2;
Zmniejszenie zużycia
energii pierwotnej
[GJ/rok] 558;
55

Dotacja

NE

środki
krajowe
NF

Gmina Krempna

Remont stacji
uzdatniania wody w
m.Ożenna

63 562,00 zamknięta

zamknięta

2009-08-30

2009-08-12 Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 1;

56

Dotacja

NE

środki
krajowe
NF

Gmina Haczów

81 504,79 zamknięta

zamknięta

2009-07-31

2009-08-20 Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 1;

57

Dotacja

NE

środki
krajowe
NF

Gmina Ustrzyki
Dolne

Odbudowa i
zabezpieczenie
infrastruktury
kanalizacyjnej
zniszczonej podczas
powodzi na terenie
gm.Haczów
Usuwanie skutków
powodzi w Gminie
Ustrzyki Dolne

189 000,00 zamknięta

zamknięta

2009-06-30

58

Dotacja

NE

środki
krajowe
NF

Gmina Rymanów

275 000,00 zamknięta

zamknięta

2009-09-15

2009-07-14 Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 1;
2009-10-09 Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 1;

59

Dotacja

NE

środki
krajowe
NF

Gmina Osiek
Jasielski

29 117,87 zamknięta

zamknięta

2009-07-31

60

Dotacja

NE

środki
krajowe
NF

Gmina Krzywcza

13 118,50 zamknięta

zamknięta

2009-05-31

Przebudowa kanału
sanitarnego PCV
D200,rurociągu
tłocznego PE-90 z
przepmop.P1
orgodzieniem i
umocnieniem rowu
przydroż.
Likwidacja zniszczeo
ujęcia wody i stacji
uzdatniania wody
wodoc.wiejskiego w
Murkowie
Odbudowa zniszczeo
w sieci kanalizacji na
terenie gm.Krzywcza
po powodzi w 2008r.

przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
powodzi [tak/nie] 1;
Dodatkowy opis efektu
ekologicznego [tak/nie]
0;

2009-08-25 Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 1;
2009-05-31 Inne (Specjalistyczny
sprzęt niezbędny do
skutecznego
prowadzenia akcji
ratowniczych i
usuwania skutków
zagrożeo) *opis+ 1;
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61

Dotacja

NE

środki
krajowe
NF

62

Dotacja

NE

środki
krajowe
NF

63

Dotacja

NE

środki
krajowe
NF

64

Dotacja

NE

65

Dotacja

66

Dotacja

Gmina Jasienica
Rosielna

Odtworzenie
infrastruktury
komunal.związanej z
ochr.środow.na
terenie aglomeracji
Jasienica Rosielna po
powodzi
Gmina Osiek
Doposaż.jednostek
Jasielski
OSP z terenu Gminy
Osiek Jasielski w
sprzęt i urządzenia
niezb.do zapobieg. i
usuwania skutków
powodzi
Gmina Komaocza Budowa kanalizacji
sanitarnej od osiedla
mieszk.w Turzaosku
do oczyszczalni
ścieków w Rzepedzi

579 185,94 zamknięta

zamknięta

2009-10-30

169 130,76 zamknięta

zamknięta

2009-10-31

120 730,32 zamknięta

zamknięta

2009-08-30

środki
krajowe
NF

Gmina Lesko

254 700,00 zamknięta

zamknięta

2009-08-31

NE

środki
krajowe
NF

Gmina Solina

85 156,00 zamknięta

zamknięta

2009-09-30

NE

środki
krajowe
NF

Gmina Solina

40 800,00 zamknięta

zamknięta

2009-06-30

Wykonanie
dodatkowej obudowy
ujęcia wód
podziemnych w
miejscowości Lesko
Zwiększenie
możliwości
technicznych służb
odpowiedz.za
usuwanie skutków
powodzi poprzez
doposaż.w sprzęt i
urządzenia
Przywrócenie
właściwego
funkcjon.infrastruktu
ry zwiazanej z
zaopatrzeniem w
wodę na gminnym
ujęciu wody w
Bukowcu

2009-11-16 Inne (Specjalistyczny
sprzęt niezbędny do
skutecznego
prowadzenia akcji
ratowniczych i
usuwania skutków
zagrożeo) *opis+ 1;
2009-11-03 inne (specjalistyczny
sprzęt niezbędny do
skutecznego
prowadzenia akcji
ratowniczych i
usuwania skutków
zagrożeo) *opis+ 1;
2009-09-24 Inne (Specjalistyczny
sprzęt niezbędny do
skutecznego
prowadzenia akcji
ratowniczych i
usuwania skutków
zagrożeo) *opis+ 1;
2009-10-07 Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 1;
2010-03-26 inne (specjalistyczny
sprzęt niezbędny do
skutecznego
prowadzenia akcji
ratowniczych i
usuwania skutków
zagrożeo) *opis+ 1;
2009-07-14 Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 1;
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67

Dotacja

NE

środki
krajowe
NF

68

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

69

Dotacja

OP

70

Dotacja

OP

Gmina Kołaczyce

Usuwanie skutków
powodzi na terenie
gm.Kołaczyce
poprzez odtworzenie
infrastruktury
komunalnej oraz
doposażenie służb
Bieszczadzki Park Ochrona
Narodowy
ekosystemów leśnych
Ustrzyki Górne
w Bieszczadzkim
Parku Narodowym

166 499,88 zamknięta

zamknięta

2009-06-30

375 236,65 zamknięta

zamknięta

2010-09-30

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Ochrona zwierząt w
Narodowy
Bieszczadzkim parku
Ustrzyki Górne
Narodowym w
2009/2010

140 900,00 zamknięta

zamknięta

2010-06-15

środki
krajowe
NF

Lasy Paostwowe
Nadleśnictwo
Lubaczów

795 000,00 zamknięta

zamknięta

2009-11-30

Modernizacja
infrastruktury
szkółkarskiej w
Nadleśnictwie
Lubaczów na lata
2009/2010

2009-07-28 Inne (Specjalistyczny
sprzęt niezbędny do
skutecznego
prowadzenia akcji
ratowniczych i
usuwania skutków
zagrożeo) *opis+ 1;
2010-09-30 przygotpwanie gleby
(ekosystemy leśne) *ha+
6; wykonanie
odnowienia
(ekosystemy leśne) *ha+
10; prace pielęgnacyjne
(ekosystemy leśne) *ha+
86; Ochrona nasadzeo
przed zwierzyną (w tym
grodzenia) (ekosystemy
leśne) *ha+ 7;

2010-07-14 działania służące
ochronie gatunków
*liczba gatunków+ 50;
modernizacja,
adaptacja lub budowa
obiektów (innych) *szt.]
3; zakup sprzętu i
budowa urządzeo
(ochrona
bioróżnorodności biol.)
[szt.] 23;
2009-11-28 budowa/modernizacja
systemów
nawadniającodeszczujących *liczba
szkółek+ 1; zakup
maszyn i urządzeo do
prac szkółkarskich *szt.+
2; zakup / budowa
urządzeo do
wyłuszczania i
przechowywania nasion
*liczba obiektów+ 1;

ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 0; ochrona
ekosystemów *Tak/Nie+
1; Projekt realizowany
na obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
Projekt realizowany na
obszarze dorzecza Odry
[Tak/Nie] 0; Inne
[Tak/Nie] 0; Dodatkowy
opis efektu
ekologicznego
[Tak/Nie] 0;
ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 1;

zapewnienie sadzonek
służących zalesieniom i
przebudowie
drzewostanów
[Tak/Nie] 1; Projekt
realizowany na
obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
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71

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Poprawa
Narodowy
technicznego
Ustrzyki Górne
wyposażenia
pieszych szlaków
turystycznych i
ścieżek
przyrodniczych w
Bieszczadzkim PN

268 760,00 zamknięta

zamknięta

2010-06-30

2010-07-31 zakup sprzętu i
wyposażenia
(łagodzenie skutków
antropopresji) [szt.] 9;
inne (łagodzenie
skutków antropopresji)
[opis] 1;

72

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Lasy Paostwowe
Dyrekcja
Regionalna
Krosno

Kompleksowa opieka
nad żubrami na
terenie nadleśnictw
bieszczadzkich w
latach 2009-2010

194 650,00 zamknięta

zamknięta

2010-12-31

2010-12-31 działania służące
ochronie gatunków
*liczba gatunków+ 1;

73

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

244 000,00 zamknięta

zamknięta

2009-11-15

2009-12-31 zakup sprzętu i
wyposażenia
(ekosystemy lądowe)
[szt.] 4;

74

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Zakup samochodów
Narodowy
terenowych
Ustrzyki Górne
służących celom
przeciwpożarowym
oraz wykonywaniu
zadao ochronnych w
Bieszczadzkim PN
Samodzielny
Kompleksowa
Publiczny Zespół termomodernizacja
Opieki
obiektów SP ZOZ w
Zdrowotnej
Leżajsku
w Leżajsku

4 463 239,03 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2010-06-30

kotły olejowe, gazowe
2) 8) - budowa [MWt]
1; kolektory słoneczne
8) *MWt+ 0; ilośd
budynków objętych
termomodernizacją
[szt.] 5; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 21772;
wymiana instalacji
wewnętrznych (co, cwu
i ct) [szt.] 2; wymiana
okien [m2] 948;

ochrona ekosystemów
[Tak/Nie] 1;
ograniczenie skutków
antropopresji na
obszarach przyrodniczo
cennych [Tak/Nie] 1;
Projekt realizowany na
obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 1; Projekt
realizowany na
obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 0;
Projekt realizowany na
obszarze dorzecza Odry
[Tak/Nie] 0; Inne
[Tak/Nie] 0;
ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 1; ochrona
ekosystemów *Tak/Nie+
1; Projekt realizowany
na obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 525;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 1;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 0;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
1908; Zwiększenie
produkcji energii
cieplnej - inne źródła
[GJ/rok] 2045;
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75

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Samodzielny
Publiczny Zespół
Opieki
Zdrowotnej w
Leżajsku

76

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

77

Dotacja

OP

78

Dotacja

OP

Kompleksowa
termomodernizacja
obiektów SP ZOZ w
Leżajsku

4 463 239,03 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2010-06-30

Bieszczadzki Park Ochrona
Narodowy
ekosystemów
Ustrzyki Górne
nieleśnych w
Bieszczadzkim Parku
Narodowym

325 000,00 zamknięta

zamknięta

2009-12-31

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Zakup urządzeo do
Narodowy
hodowli ginącej rasy
Ustrzyki Górne
konia huculskiego w
Bieszczadzkim PN

171 000,00 zamknięta

zamknięta

2009-11-30

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Ochrona ginącej rasy
Narodowy
konia huculskiego w
Ustrzyki Górne
Bieszczadzkim PN

159 100,00 zamknięta

zamknięta

2009-11-30

kotły olejowe, gazowe
2) 8) - budowa [MWt]
1; kolektory słoneczne
8) *MWt+ 0; ilośd
budynków objętych
termomodernizacją
[szt.] 5; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 21772;
wymiana instalacji
wewnętrznych (co, cwu
i ct) [szt.] 2; wymiana
okien [m2] 948;

Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 525;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 1;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 0;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
1908; Zwiększenie
produkcji energii
cieplnej - inne źródła
[GJ/rok] 2045;
2009-12-31 powstrzymywanie
ochrona gatunkowa
sukcesji roślin
[Tak/Nie] 0; ochrona
drzewiastych
ekosystemów *Tak/Nie+
(wykaszanie,
1; Projekt realizowany
odkrzaczanie) [ha] 311; na obszarach NATURA
zakup sprzętu, budowa 2000 [Tak/Nie] 1;
lub modernizacja
Projekt realizowany na
urządzeo oraz obiektów obszarze dorzecza Odry
(ekosystemy nieleśne)
[Tak/Nie] 0; Inne
[szt.] 6; inne
[Tak/Nie] 0;
(ekosystemy nieleśne)
[opis] 3400;
2009-11-30 zakup sprzętu i budowa ochrona gatunkowa
urządzeo (ochrona
[Tak/Nie] 1; Projekt
bioróżnorodności biol.) realizowany na
[szt.] 3;
obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
2009-11-30 działania służące
ochrona gatunkowa
ochronie gatunków
[Tak/Nie] 1; ochrona
*liczba gatunków+ 1;
ekosystemów *Tak/Nie+
zakup sprzętu i budowa 0; Projekt realizowany
urządzeo (ochrona
na obszarach NATURA
bioróżnorodności biol.) 2000 [Tak/Nie] 1;
[szt.] 1;
Projekt realizowany na
obszarze dorzecza Odry
[Tak/Nie] 0; Inne
[Tak/Nie] 0; Dodatkowy
opis efektu
ekologicznego
[Tak/Nie] 0;
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79

Dotacja

EE

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Realizacja programu
Narodowy
edukacji ekologicznej,
Ustrzyki Górne
działalności
wydawniczej i
rozwoju zaplecza
dydaktycznego w
Bieszczadzkim PN

393 854,00 zamknięta

zamknięta

2010-09-30

2010-06-16 Tworzenie/modernizacj
a ścieżek edukacyjnych
[szt.] 9; zakupiony
sprzęt *szt.+ 5;
zakupione pomoce
dydaktyczne [szt.] 175;
zorganizowanie
konferencji [szt.] 1;
zorganizowanie
seminarium/warsztató
w [szt.] 3; realizacja
programów
edukacyjnych [szt.] 5;
przygotowanie i druk
plakatów, w tym
wielkoformatowych
[szt.] 2; opracowanie i
druk biuletynów
informacyjnych/folderó
w/ulotek/broszur [szt.]
1; przygotowanie i
produkcja pomocy
dydaktycznych [szt.] 1;
organizowanie
wystaw/ekspozycji
ekologicznych [szt.] 1;
Działania edukacyjne
realizowane przez
ośrodek edukacji
ekologicznej *I. osób+
200000;
zorganizowanie
szkolenia [szt.] 2;
przygotowanie
scenariuszy pomocy
dydaktycznych [szt.] 2;
przygotowanie i
produkcja materiałów
konferencyjnych/pokon
ferencyjnych/szkolenio
wych [szt.] 1;

Podwyższenie poziomu
świadomości
ekologicznej
społeczeostwa *tak/nie+
1; Edukacja ekologiczna
dzieci i młodzieży
[tak/nie] 1;
Wzmocnienie sieci
ośrodków edukacji
ekologicznej w kraju
[tak/nie] 1;
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80

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Powiat
Tarnobrzeski

Termomodernizacja
budynku Zespołu
Szkół Nr 1 w Nowej
Dębie

1 071 430,00 zamknięta

zamknięta

2010-09-30

81

Dotacja

NZ

środki
krajowe
NF

Paostwowa Straż
Pożarna
Komendant
Wojewódzki
Rzeszów

Zakup 2 szt. ciężkich
samochodów
ratowniczogaśniczych dla
jednostek PSP woj.
podkarpackiego

1 562 200,00 zamknięta

zamknięta

2009-12-17

82

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Samodzielny
Publiczny Zakład
Opieki
Zdrowotnej w
Przeworsku

Termomodernizacja
budynku A szpitala SP
ZOZ w Przeworsku

1 111 205,85 zamknięta

zamknięta

2009-12-31

2010-12-17 ilośd budynków
objętych
termomodernizacją
[szt.] 1; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 5319;
wymiana instalacji
wewnętrznych (co, cwu
i ct) [szt.] 1; wymiana
okien [m2] 66;
wymiana drzwi [m2] 9;
2009-12-16 samochody pożarnicze
[szt.] 2;

2009-12-08 kolektory słoneczne 8)
*MWt+ 0; ilośd
budynków objętych
termomodernizacją
[szt.] 1; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 4499;
wymiana okien [m2]
267;

Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 236;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
innych zanieczyszczeo
[Mg/rok] 0;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
4317;
przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
powodzi [tak/nie] 1;
przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
pożarów *tak/nie+ 1;
przeciwdziałanie i
likwidacja skażeo
chemicznych [tak/nie]
1; wsparcie techniczne
KSRK oraz KSRG w
zakresie ratownictwa
ekologicznego,
chemicznego i
technicznego [tak/nie]
1;
Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 69;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
1523; Zwiększenie
produkcji energii
cieplnej - inne źródła
[GJ/rok] 324;
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Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Zakład Opieki
Zdrowotnej
MSWiA

Modernizacja
systemu
energetycznego i
termomodernizacji
budynków ZOZ
MSWiA w Rzeszowie

3 735 340,00 zamknięta

zamknięta

2010-09-30

84

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Lasy Paostwowe
Dyrekcja
Regionalna
Krosno

Przebudowa lasów
dotkniętych klęską
zamierania jesionu
wyniosłego w RDLP
Krosno

1 016 580,00 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2011-11-30

85

Dotacja

NZ

środki
krajowe
NF

Gmina Dębica

Odbudowa
infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej
po powodzi na
terenie Gminy Dębica

1 548 839,00 zamknięta

zamknięta

2010-03-31

86

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Dom Zakonny
Zgromadzenia
Św. Michała
Archanioła

Modernizacja sytemu
ciepłowniczego oraz
termomodernizacja
obiektów
użyteczności
publicznej Domu
Zakonnego
Zgromadzenia

2 303 000,00 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2011-06-30

2010-10-28 ilośd budynków
objętych
termomodernizacją
[szt.] 7; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 9780;
wymiana instalacji
wewnętrznych (co, cwu
i ct) [szt.] 7; wymiana
okien [m2] 1300;
wymiana drzwi [m2]
159;
przygotowanie gleby
(przebudowa
drzewostanów) *ha+ 91;
prace pielęgnacyjne
(przebudowa
drzewostanów) *ha+ 86;
ochrona nasadzeo
przed zwierzyną (w tym
grodzenia)
(przebudowa
drzewostanów) *ha+ 72;
wykonanie odnowienia
[ha] 86;
2010-03-18 Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 1;
kotły opalane biomasą
8) - budowa [MWt] 0;
kolektory słoneczne 8)
*MWt+ 0; ilośd
budynków objętych
termomodernizacją
[szt.] 2; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 3313;
wymiana instalacji
wewnętrznych (co, cwu
i ct) [szt.] 2; budowa
lub modernizacja

Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 777;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
11372;

ochrona i przywracanie
różnorodności
biologicznej
ekosystemów leśnych
[Tak/Nie] 1; Projekt
realizowany na
obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 0;

przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
powodzi [tak/nie] 1;
Dodatkowy opis efektu
ekologicznego [tak/nie]
0;
Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 24;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 0;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
1683; Zwiększenie
produkcji energii
cieplnej z biomasy
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instalacji wentylacyjnej
[szt.] 2; wymiana drzwi
[m2] 61;
87

Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Dom Zakonny
Zgromadzenia
Św. Michała
Archanioła

Modernizacja
systemu
ciepłowniczego oraz
termomodernizacja
obiektów
użyteczności
publicznej Domu
Zakonnego
Zgromadzenia

88

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

89

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Zakup sprzętu do
Narodowy
wykonania zabiegów
Ustrzyki Górne
związanych z
zachowaniem i
kształtowaniem
różnorodności
bioceny zbiorowisk
nieleśnyc
Lasy Paostwowe Zwalczanie gradacji
Dyrekcja
pędraków
Regionalna
chrabąszczy w
Krosno
Nadleśnictwach RDLP
w Krośnie

2 303 000,00 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2011-06-30

199 836,00 zamknięta

zamknięta

2009-12-31

511 030,00 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2010-09-30

kotły opalane biomasą
8) - budowa [MWt] 0;
kolektory słoneczne 8)
*MWt+ 0; ilośd
budynków objętych
termomodernizacją
[szt.] 2; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 3313;
wymiana instalacji
wewnętrznych (co, cwu
i ct) [szt.] 2; wymiana
okien [m2] 306;
budowa lub
modernizacja instalacji
wentylacyjnej [szt.] 2;
wymiana drzwi [m2]
61;
2010-01-31 zakup sprzętu, budowa
lub modernizacja
urządzeo oraz obiektów
(ekosystemy nieleśne)
[szt.] 6;

zakup środków do
zwalczania gradacji
owadzich [tony] 0;
wykonanie zabiegu
zwalczania gradacji
owadzich [ha] 350;

[GJ/rok] 3052;
Zwiększenie produkcji
energii cieplnej - inne
źródła *GJ/rok+ 59;
Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 24;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 0;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
1683; Zwiększenie
produkcji energii
cieplnej z biomasy
[GJ/rok] 3052;
Zwiększenie produkcji
energii cieplnej - inne
źródła *GJ/rok+ 59;
ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 1; ochrona
ekosystemów *Tak/Nie+
1; Projekt realizowany
na obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;

przeciwdziałanie i
zwalczanie zagrożeo
ekosystemów leśnych
[Tak/Nie] 1; Projekt
realizowany na
obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
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90

Dotacja

NZ

środki
krajowe
NF

Paostwowa Straż
Pożarna
Komendant
Wojewódzki
Rzeszów

Zakup sprzętu do
likwidacji skutków
powodzi dla
jednostek
organizacyjnych PSP
woj.podkarpackiego

496 000,00 zamknięta

zamknięta

2010-05-31

91

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Generalna
Dyrekcja
Ochrony
Środowiska

Wykonanie
inwentaryzacji
ornitologicznej dla
PLB180005 Puszcza
Sandomierska

174 000,00 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2010-12-30

2009-12-21 sprzęt ratownictwa
technicznego [szt.] 22;

wykonanie opracowao
wchodzących w zakres
przygotowania planów
ochrony parków
narodowych i obszarów
Natura 2000 [liczba
opracowao+ 1; zakup
sprzętu do
opracowania planów i
programów *szt.+ 0;

przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
powodzi [tak/nie] 1;
przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
pożarów *tak/nie] 0;
przeciwdziałanie i
likwidacja skażeo
chemicznych [tak/nie]
0; przeciwdziałanie i
likwidacja skażeo
promieniotwórczych
[tak/nie] 0; wsparcie
techniczne KSRK oraz
KSRG w zakresie
ratownictwa
ekologicznego,
chemicznego i
technicznego [tak/nie]
1; inne [x] 1;
Dodatkowy opis efektu
ekologicznego [tak/nie]
1;
Ochrona przyrody - w
tym: [tak/nie] 1;
Ochrona przyrody ochrona gatunkowa
[tak/nie] 1; Ochrona
przyrody - ochrona
ekosystemów *tak/nie+
0; ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 1; ochrona
ekosystemów *Tak/Nie+
0; Projekt realizowany
na obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
Projekt realizowany na
obszarze dorzecza Odry
[Tak/Nie] 0; Inne
[Tak/Nie] 0; Dodatkowy
opis efektu
ekologicznego
[Tak/Nie] 0;
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Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Magurski Park
Narodowy

Ocena stanu siedlisk
przyrodniczych jako
podstawa do
opracowania
projketu Planu
Ochrony
Magurskiego PN i
części obszarów

352 000,00 zamknięta

zamknięta

2010-12-31

2010-12-31 wykonanie opracowao
wchodzących w zakres
przygotowania planów
ochrony parków
narodowych i obszarów
Natura 2000 [liczba
opracowao+ 1; zakup
sprzętu do
opracowania planów i
programów *szt.+ 33;

93

Dotacja

EE

środki
krajowe
NF

Stowarzyszenie
Klub Sportowy
Kuokowce

Chwytamy słooce

489 964,96 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2010-12-31

zakupiony sprzęt *szt.+
2; zorganizowanie
konferencji [szt.] 1;
przygotowanie i druk
plakatów, w tym
wielkoformatowych
[szt.] 1; opracowanie i
druk biuletynów
informacyjnych/folderó
w/ulotek/broszur [szt.]
1; budowa i obsługa
stron
internetowych/portali i
wortali [szt.] 1;
zorganizowanie
szkolenia [szt.] 18;
przygotowanie i
wydanie artykułów
ekologicznych [szt.] 18;
przygotowanie i
produkcja materiałów
konferencyjnych/pokon
ferencyjnych/szkolenio
wych [szt.] 1;

Ochrona przyrody - w
tym: [tak/nie] 1;
Ochrona przyrody ochrona gatunkowa
[tak/nie] 1; Ochrona
przyrody - ochrona
ekosystemów *tak/nie+
1; ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 1; ochrona
ekosystemów *Tak/Nie+
1; Projekt realizowany
na obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
Projekt realizowany na
obszarze dorzecza Odry
[Tak/Nie] 0; Inne
[Tak/Nie] 0; Dodatkowy
opis efektu
ekologicznego
[Tak/Nie] 0;
Podwyższenie poziomu
świadomości
ekologicznej
społeczeostwa *tak/nie+
1;
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Dotacja

NZ

środki
krajowe
NF

Podkarpacki
Zarząd Melioracji
i Urządzeo
Wodnych
Rzeszów

Likwidacja szkód
powodziowych na
potoku Wielopolskakm 0+0000+600,1+6001+900,3+9004+300,5+600-5+800
w m.Brzeźnica,Wol

653 400,24 zamknięta

zamknięta

2010-11-30

2010-10-29 Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 1;

przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
powodzi [tak/nie] 1;
przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
pożarów *tak/nie+ 0;
przeciwdziałanie i
likwidacja skażeo
chemicznych [tak/nie]
0; przeciwdziałanie i
likwidacja skażeo
promieniotwórczych
[tak/nie] 0;
przeszkolenie służb do
działao z zakresu ZŚ
[tak/nie] 0;
uruchomienie systemu
szkoleo z zakresu ZŚ
[tak/nie] 0; wsparcie
techniczne KSRK oraz
KSRG w zakresie
ratownictwa
ekologicznego,
chemicznego i
technicznego [tak/nie]
0; metody i narzędzia
do analizowania
zagrożeo
powodowanych
zdarzeniami
naturalnymi lub
poważnymi awariami
[tak/nie] 0; inne [x] 0;
Dodatkowy opis efektu
ekologicznego [tak/nie]
0;
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Dotacja

NZ

środki
krajowe
NF

Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej Kraków

Wykonanie
ubezpieczeo w
korycie potoku
Turnica w km 0+0001+107 w m.Makowa,
Gm.Fredropol,
pow.Przemyśl,
woj.podkarpackie

1 141 981,95 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2010-12-31

Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 1;

przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
powodzi [tak/nie] 1;
przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
pożarów *tak/nie+ 0;
przeciwdziałanie i
likwidacja skażeo
chemicznych [tak/nie]
0; przeciwdziałanie i
likwidacja skażeo
promieniotwórczych
[tak/nie] 0;
przeszkolenie służb do
działao z zakresu ZŚ
[tak/nie] 0;
uruchomienie systemu
szkoleo z zakresu ZŚ
[tak/nie] 0; wsparcie
techniczne KSRK oraz
KSRG w zakresie
ratownictwa
ekologicznego,
chemicznego i
technicznego [tak/nie]
0; metody i narzędzia
do analizowania
zagrożeo
powodowanych
zdarzeniami
naturalnymi lub
poważnymi awariami
[tak/nie] 0; inne [x] 0;
Dodatkowy opis efektu
ekologicznego [tak/nie]
1;
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Dotacja

NZ

środki
krajowe
NF

Gmina Komaocza Remont dachu
i urządzezo
oczyszczalni ścieków
w Komaoczy

40 000,00 zamknięta

zamknięta

2010-06-30

2010-07-20 Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 1;

97

Dotacja

NZ

środki
krajowe
NF

Powiat
Ropczycko Sedziszowski

79 900,00 zamknięta

zamknięta

2010-04-30

2010-03-31 Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 1;

Odtworzenie
zniszczonego sprzętu
i urządzeo magazynu
przeciwpowodzioweg
o przy Starostwie
Powiatu w
Ropczycach w
budynku

przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
powodzi [tak/nie] 0;
przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
pożarów *tak/nie+ 0;
przeciwdziałanie i
likwidacja skażeo
chemicznych [tak/nie]
0; przeciwdziałanie i
likwidacja skażeo
promieniotwórczych
[tak/nie] 0;
przeszkolenie służb do
działao z zakresu ZŚ
[tak/nie] 0;
uruchomienie systemu
szkoleo z zakresu ZŚ
[tak/nie] 0; wsparcie
techniczne KSRK oraz
KSRG w zakresie
ratownictwa
ekologicznego,
chemicznego i
technicznego [tak/nie]
0; metody i narzędzia
do analizowania
zagrożeo
powodowanych
zdarzeniami
naturalnymi lub
poważnymi awariami
[tak/nie] 0; inne [x] 1;
Dodatkowy opis efektu
ekologicznego [tak/nie]
1;
przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
powodzi [tak/nie] 1;
Dodatkowy opis efektu
ekologicznego [tak/nie]
1;
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Dotacja

OA

środki
krajowe
NF

Powiat Mielecki

Kompleksowa
teromomodernizacja
budynków Zespołu
Szkół Techniczncyh w
Mielcu wraz
z przedbudową
systemu ogrzewania
przy z

7 439 001,00 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2011-06-30

99

Dotacja

KO

środki
krajowe
NF

Kopalnie
i Zakłady
Przetwórcze
Siarki "Siarkopol"
w likwidacji

Rekultywacja
terenów
górniczych,likwidacja
otworów
wiertniczych
i obiektów
budowlancyh ZGKS
Jeziórko wraz
z pracami zabe

13 769 701,01 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2010-12-31

pompy cieplne 8)
[MWt] 1; kolektory
słoneczne 8) *MWt+ 0;
ilośd budynków
objętych
termomodernizacją
[szt.] 1; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 9100;
wymiana okien [m2]
564; wymiana drzwi
[m2] 90;

Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 505;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 1;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 0;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
2099; Zwiększenie
produkcji energii
cieplnej - inne źródła
[GJ/rok] 4304;
Zmniejszenie zużycia
energii pierwotnej
[GJ/rok] 0;
Faza techniczna Stworzenie warunków
przygotowanie do
do przeprowadzenia
dalszego
rekultywacji
zagospodarowania, w
biologicznej [ha] 44;
tym: [ha] 44; Faza
Odbudowa biologiczna
biologiczna - ostateczne terenów
zagospodarowanie w
rekultywowanych i
kierunkach: leśnym,
stworzenie warunków
wodnym, łąkowodla restytucji i
wodnym, innym [ha]
reintrodukcji życia
58; likwidacja
biologicznego [ha] 58;
infrastruktury
technicznej związanej z
eksplotacją i
wzbogacaniem
surowców (w tym:
otworów, szybów) *szt+
42; zwałowisk, hałd,
wyrobisk górniczych,
terenów po
eksploatacji otworowej,
zapadlisk, likwidacja
osadników,
klarowników po
wzbogacaniu surowców
[ha] 44;
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100

Dotacja

NZ

środki
krajowe
NF

Gmina Dębica

101

Dotacja

NZ

środki
krajowe
NF

Gmina Dębica

Usuwnie szkód
powodziowych na
ciekach
odwadniających
stanowiących
własnośd mienia
komunalnego Gminy
Dębica
Usuwanie szkód
powodziowych na
rowach
odwadniających
stanowiących
własnośd mienia
komunalnego Gminy
Dębica

740 829,38 zamknięta

zamknięta

2010-09-30

2010-09-30 Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 1;

przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
powodzi [tak/nie] 1;
Dodatkowy opis efektu
ekologicznego [tak/nie]
1;

105 478,47 zamknięta

zamknięta

2010-09-30

2010-09-07 Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 1;

przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
powodzi [tak/nie] 1;
przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
pożarów *tak/nie+ 0;
przeciwdziałanie i
likwidacja skażeo
chemicznych [tak/nie]
0; przeciwdziałanie i
likwidacja skażeo
promieniotwórczych
[tak/nie] 0;
przeszkolenie służb do
działao z zakresu ZŚ
[tak/nie] 0;
uruchomienie systemu
szkoleo z zakresu ZŚ
[tak/nie] 0; wsparcie
techniczne KSRK oraz
KSRG w zakresie
ratownictwa
ekologicznego,
chemicznego i
technicznego [tak/nie]
0; metody i narzędzia
do analizowania
zagrożeo
powodowanych
zdarzeniami
naturalnymi lub
poważnymi awariami
[tak/nie] 0; inne [x] 0;
Dodatkowy opis efektu
ekologicznego [tak/nie]
1;
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102

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

103

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

104

Dotacja

OP

105

Dotacja

OP

Magurski Park
Narodowy

Magura bez azbestuutylizacja płyt
eternitowych wraz
z wymianą pokryd
dachowych w
budynkach MPN w
roku 2010-etap V
Bieszczadzki Park Termomodernizacja
Narodowy
budynku
Ustrzyki Górne
administracyjnego
oraz 4 budynków
mieszkalnych osiedla
BdPN w Ustrzykach
Górnych

142 600,00 zamknięta

zamknięta

2010-11-30

2010-12-16 usunięcie i
unieszkodliwienie lub
zabezpieczenie
odpadów zawierających
azbest (oz) [Mg] 30;

246 090,00 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2010-12-31

ilośd budynków
objętych
termomodernizacją
[szt.] 5; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 1373;

środki
krajowe
NF

Muzeum - Zamek Zakup sprzętu do
Łaocut
utrzymania i
pielęgnacji
zabytkowego parku
w Łaocucie

96 595,90 zamknięta

zamknięta

2010-09-30

2010-09-30 Przywracanie walorów
przyrodniczych
zabytkowym
założeniom parkowym i
pałacowo-ogrodowym
*liczba obiektów+ 1;
zakup/montaż
sprzętu/urządzeo *szt.+
7;

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Ochrona ginącej rasy
Narodowy
konia huculskiego
Ustrzyki Górne
w Bieszczadzkim
Parku Narodowym

161 050,00 zamknięta

zamknięta

2010-12-31

2010-12-29 działania służące
ochronie gatunków
*liczba gatunków+ 1;
zakup sprzętu i budowa
urządzeo (ochrona
bioróżnorodności biol.)
[szt.] 1;

Odzysk i
unieszkodliwianie
odpadów
niebezpiecznych
[Mg/rok] 30;

Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 18;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 0;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 0;
Zmniejszenie emisji
innych zanieczyszczeo
[Mg/rok] 0;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
366;
ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 0; ochrona
zabytkowych założeo
parkowych i pałacowoogrodowych [Tak/Nie]
1; Projekt realizowany
na obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 0; Inne
[Tak/Nie] 0; Dodatkowy
opis efektu
ekologicznego
[Tak/Nie] 0;
ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 1; Projekt
realizowany na
obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
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106

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Ochrona
Narodowy
ekosystemów
Ustrzyki Górne
nieleśnych
w Bieszczadzkim
Parku Narodowym

251 100,00 zamknięta

zamknięta

2010-11-30

2010-12-15 monitoring przyrody
[opis] 50;
powstrzymywanie
sukcesji roślin
drzewiastych
(wykaszanie,
odkrzaczanie) [ha] 185;
zakup sprzętu, budowa
lub modernizacja
urządzeo oraz obiektów
(ekosystemy nieleśne)
[szt.] 7; inne
(ekosystemy nieleśne)
[opis] 6000;

107

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Ochrona zwierząt
Narodowy
w Bieszczadzkim
Ustrzyki Górne
Parku Narodowym
w 2010 roku

170 110,00 zamknięta

zamknięta

2010-12-31

2010-12-20 działania służące
ochronie gatunków
*liczba gatunków+ 59;
modernizacja,
adaptacja lub budowa
obiektów (innych) *szt.+
1; zakup sprzętu i
budowa urządzeo
(ochrona
bioróżnorodności biol.)
[szt.] 33;

108

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Bieszczadzki Park Promocja walorów
Narodowy
przyrodniczych
Ustrzyki Górne
Bieszczadzkiego PN
poprzez budowę
obiektów małej
infrastruktury
turystycznej w roku
2010

399 820,00 zamknięta

zamknięta

2010-11-30

2010-12-31 zakup sprzętu i
wyposażenia
(łagodzenie skutków
antropopresji) [szt.] 3;
szlaki turystyczne
*liczba obiektów+ 9;
zadaszenia [liczba
obiektów+ 1; inne
(infrastruktura
turystyczna - przyroda)
*liczba obiektów+ 145;

monitoring lasów
[tak/nie] 0; monitoring
przyrody [tak/nie] 1;
zintegrowany
monitoring środowiska
przyrodniczego
[tak/nie] 0; Inne [x] 0;
Dodatkowy opis efektu
ekologicznego [tak/nie]
0; ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 0; ochrona
ekosystemów *Tak/Nie+
1; Projekt realizowany
na obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
Projekt realizowany na
obszarze dorzecza Odry
[Tak/Nie] 0; Inne
[Tak/Nie] 0; Dodatkowy
opis efektu
ekologicznego
[Tak/Nie] 0;
ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 1; ochrona
ekosystemów [Tak/Nie]
0; Projekt realizowany
na obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
Projekt realizowany na
obszarze dorzecza Odry
[Tak/Nie] 0; Inne
[Tak/Nie] 0; Dodatkowy
opis efektu
ekologicznego
[Tak/Nie] 1;
ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 1; ochrona
ekosystemów *Tak/Nie+
1; ograniczenie
skutków antropopresji
na obszarach
przyrodniczo cennych
[Tak/Nie] 1; Projekt
realizowany na
obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 1;
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Dotacja

OZ

środki
krajowe
NF

Miasto Jasło

110

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Koło Łowieckie
"Ziemia
Ropczycka"
Ropczyce

111

Dotacja

NZ

środki
krajowe
NF

Paostwowa Straż
Pożarna
Komenda
Powiatowa
Sanok

Rekultywacja
składowiska
odpadów innych niz
niebezpieczne i
obojętne w Jaśle przy
ulicy Żniwnej
Odbudowa populacji
zająca szaraka na
terenie obwodów
łowieckich nr 111 PK,
112 PK i 113 PK
położonych
w powiecie ropczyc

5 228 000,00 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2012-12-31

zamykanie i
rekultywacja
składowisk *szt.+ 1;

178 280,00 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2012-04-30

działania służące
ochronie gatunków
[liczba gatunków+ 1;

Zakup ciężkiego
samochodu
ratowniczogaśniczego dla
Komendy Powiatowej
PSP w Sanoku

750 000,00 zamknięta

zamknięta

2011-01-31

2011-01-31 samochody pożarnicze
[szt.] 1;

Projekt realizowany na
obszarze dorzecza Odry
[Tak/Nie] 0;
Powierzchnia
składowiska
zamkniętego i
poddanego
rekultywacji [ha] 4;
ochrona gatunkowa
[Tak/Nie] 1; Projekt
realizowany na
obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 0;
Projekt realizowany na
obszarze dorzecza Odry
[Tak/Nie] 0; Inne
[Tak/Nie] 0; Dodatkowy
opis efektu
ekologicznego
[Tak/Nie] 0;
przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
powodzi [tak/nie] 1;
przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
pożarów *tak/nie+ 1;
przeciwdziałanie i
likwidacja skażeo
chemicznych [tak/nie]
1; wsparcie techniczne
KSRK oraz KSRG w
zakresie ratownictwa
ekologicznego,
chemicznego i
technicznego [tak/nie]
1;
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Dotacja

NZ

środki
krajowe
NF

Gmina Dębica

Usuwanie szkód
powodziowych na
rowach
odwadniających
stanowiących
własnośd mienia
komunlanego gminy
Dębica

962 411,67 zamknięta

zamknięta

2010-12-15

2010-11-30 Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 23;

113

Dotacja

NZ

środki
krajowe
NF

Gmina Dębica

Usuwanie szkód
powodziowych na
ciekach
odwadniających
stanowiących
własnośd mienia
komunalnego gminy
Dębica

3 891 551,66 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2011-06-15

Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 12;

przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
powodzi [tak/nie] 1;
przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
pożarów *tak/nie+ 0;
przeciwdziałanie i
likwidacja skażeo
chemicznych [tak/nie]
0; przeciwdziałanie i
likwidacja skażeo
promieniotwórczych
[tak/nie] 0;
przeszkolenie służb do
działao z zakresu ZŚ
[tak/nie] 0;
uruchomienie systemu
szkoleo z zakresu ZŚ
[tak/nie] 0; wsparcie
techniczne KSRK oraz
KSRG w zakresie
ratownictwa
ekologicznego,
chemicznego i
technicznego [tak/nie]
0; metody i narzędzia
do analizowania
zagrożeo
powodowanych
zdarzeniami
naturalnymi lub
poważnymi awariami
[tak/nie] 0; inne [x] 0;
Dodatkowy opis efektu
ekologicznego [tak/nie]
1;
przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
powodzi [tak/nie] 1;
Dodatkowy opis efektu
ekologicznego [tak/nie]
0;
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Dotacja

NZ

środki
krajowe
NF

Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej Kraków

115

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Polska Akademia
Nauk Warszawa
/ Ogród
BotanicznyCentrum
Zachowania
Różnorodności
Biologicznej PAN
Warszawa

Usuwanie szkód
powodziowych
z maja i czerwca 2010
na potoku Sanoczek
w km19+150-19+250
w m.Wolica,
gm.Bukowsko oraz na
po
Ochrona ex situ dziko
rosnących,
zagrożonych i
chronionych roślin w
Polsce wschodniej

228 706,00 zamknięta

zamknięta

2010-12-31

3 294 751,30 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2013-12-31

2010-12-01 Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 3;

Tworzenie i
wyposażenie innych
obiektów terenowej
infrastruktury
edukacyjnej [szt.] 3;
zorganizowanie
seminarium/warsztató
w [szt.] 4; opracowanie
i druk biuletynów
informacyjnych/folderó
w/ulotek/broszur [szt.]
3; budowa i obsługa
stron
internetowych/portali i
wortali [szt.] 1;
Doposażenie
infrastruktury
terenowej w tablice
edukacyjne [szt.] 17;
Liczba nowych lub
zmodernizowanych
stanowisk
pomiarowych i innych
narzędzi w zakresie
monitoringu
środowiska, w tym:
[szt.] 4; monitoring
przyrody [opis] 4;
powstrzymywanie
sukcesji roślin
drzewiastych
(wykaszanie,
odkrzaczanie) [ha] 106;
działania służące
ochronie gatunków
*liczba gatunków+ 1;
zakup sprzętu i budowa
urządzeo (ochrona

przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
powodzi [tak/nie] 1;
Dodatkowy opis efektu
ekologicznego [tak/nie]
1;

Podwyższenie poziomu
świadomości
ekologicznej
społeczeostwa *tak/nie+
1; Edukacja ekologiczna
dzieci i młodzieży
[tak/nie] 0; Wspieranie
kształcenia specjalistów
w szkołach wyższych
[tak/nie] 0; Wspieranie
kształcenia animatorów
edukacji ekologicznej
*tak/nie+ 0; Działania
prowadzone w ramach
realizacji celów
obowiazujących
programów rządowych
*tak/nie+ 0; Działania
prowadzone w ramach
realizacji celów
obowiązujących
dyrektyw [tak/nie] 0;
Wzmocnienie
potencjału
realizacyjnego
pozarządowych
organizacji
ekologicznych [tak/nie]
0; Wzmocnienie sieci
ośrodków edukacji
ekologicznej w kraju
[tak/nie] 0; inne [x] 0;
Ogólnopolskie lub
ponadregionalne
szkolenia oraz aktywna
edukacja dla grup
zawodowych
wywierających
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bioróżnorodności biol.)
[szt.] 6; inne (ochrona
bioróżnorodności biol.)
[opis] 1; restytucja i
reintrodukcja gatunków
*liczba gatunków+ 1;

116

Dotacja

NZ

środki
krajowe
NF

Gmina Gorzyce

Likwidacja skutków
powodzi na terenie
Gminy Gorzyce w
zakresie naprawy
kanalizacji sanitarnej
i urządzeo
wodociągowych o

2 900 083,78 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2011-09-30

Usuwanie awarii i
zniszczeo obiektów
ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
[szt.] 4;

najwiekszy wpływ na
przyrodę *Tak/Nie+ 0;
Zarządzanie
środowiskiem *Tak/Nie+
0; monitoring lasów
[tak/nie] 0; monitoring
przyrody [tak/nie] 1;
zintegrowany
monitoring środowiska
przyrodniczego
[tak/nie] 0; ochrona
gatunkowa [Tak/Nie] 1;
ochrona ekosystemów
[Tak/Nie] 0; Projekt
realizowany na
obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 0;
Projekt realizowany na
obszarze dorzecza Odry
[Tak/Nie] 0; Inne
[Tak/Nie] 0; Dodatkowy
opis efektu
ekologicznego
[Tak/Nie] 0;
przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
powodzi [tak/nie] 1;
przeciwdziałanie i
likwidacja skutków
pożarów *tak/nie+ 0;
przeciwdziałanie i
likwidacja skażeo
chemicznych [tak/nie]
0; przeciwdziałanie i
likwidacja skażeo
promieniotwórczych
[tak/nie] 0;
przeszkolenie służb do
działao z zakresu ZŚ
[tak/nie] 0;
uruchomienie systemu
szkoleo z zakresu ZŚ
[tak/nie] 0; wsparcie
techniczne KSRK oraz
KSRG w zakresie
ratownictwa
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Dotacja

OW

środki
krajowe
NF

Gmina Cisna

Rozbudowa
oczyszczalni ścieków
w miejscowości
Wetlina

663 368,13 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2011-05-30

Rozbudowa/przebudow
a i/lub modernizacja
oczyszczalni ścieków
komunalnych [szt.] 1; przepustowośd śr.
dobowa przed
modernizacją
(ś.komunalne)
*m3/dobę+ 125; przepustowośd śr.
dobowa po
modernizacji
(ś.komunalne)
*m3/dobę+ 250; produkcja osadu (przed
rozbudową…) *tsm/rok+
20; - produkcja osadu
(po rozbudowie...)
[tsm/rok] 31; azot
ogólny (przed
rozbudową…) *t/rok+ 8;
fosfór ogólny (przed
rozbudową…) *t/rok+ 2;
azot ogólny (po
rozbudowie…) *t/rok+ 3;
fosfór ogólny (po
rozbudowie…) *t/rok+ 1;

ekologicznego,
chemicznego i
technicznego [tak/nie]
0; metody i narzędzia
do analizowania
zagrożeo
powodowanych
zdarzeniami
naturalnymi lub
poważnymi awariami
[tak/nie] 0; inne [x] 0;
Dodatkowy opis efektu
ekologicznego
[tak/nie] 1;
Aglomeracja RLM >
100 000 - wielkośd RLM
[RLM] 0; Aglomeracja
RLM 15 000 - 100 000 wielkośd RLM *RLM+ 0;
Aglomeracja RLM 2
000 - 15 000 - wielkośd
RLM [RLM] 0;
Średniodobowa ilośd
ścieków oczyszczonych
w rok po zakooczeniu
projektu [m3/d] 150;
Równoważna Liczba
Mieszkaoców ścieków
oczyszczonych, w rok
po zakooczeniu
projektu [RLM] 1839;
Usunięty ładunek azotu
ogólnego *t/rok+ 5;
Usunięty ładunek
fosforu ogólnego
[t/rok] 1; Usunięty
ładunek BZT5 *kg/rok+
37522; Usunięty
ładunek ChZT *kg/rok+
33288; Ilośd osadu
zagospodarowanego
[tsm/rok] 4; Zlewnia
Odry *tak/nie+ 0; KPOŚK
[tak/nie] 0;

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 2011 r.

wróć
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego za lata 2009-2010

118

Dotacja

OP

środki
krajowe
NF

Lasy Paostwowe
Dyrekcja
Regionalna
Krosno

Ochrona in situ żurba
w Polsce - częśd
południowa

3 821 569,20 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2013-12-31

Tworzenie i
wyposażenie innych
obiektów terenowej
infrastruktury
edukacyjnej [szt.] 3;
zorganizowanie
seminarium/warsztató
w [szt.] 4; opracowanie
i druk biuletynów
informacyjnych/folderó
w/ulotek/broszur [szt.]
3; budowa i obsługa
stron
internetowych/portali i
wortali [szt.] 1;
Doposażenie
infrastruktury
terenowej w tablice
edukacyjne [szt.] 17;
Liczba nowych lub
zmodernizowanych
stanowisk
pomiarowych i innych
narzędzi w zakresie
monitoringu
środowiska, w tym:
[szt.] 1; monitoring
przyrody [opis] 4;
powstrzymywanie
sukcesji roślin
drzewiastych
(wykaszanie,
odkrzaczanie) [ha] 106;
działania służące
ochronie gatunków
*liczba gatunków+ 1;
modernizacja,
adaptacja lub budowa
obiektów (innych) *szt.+
7; zakup sprzętu i
budowa urządzeo
(ochrona
bioróżnorodności biol.)
[szt.] 6; inne (ochrona
bioróżnorodności biol.)
[opis] 1; restytucja i

Podwyższenie poziomu
świadomości
ekologicznej
społeczeostwa *tak/nie+
1; Edukacja ekologiczna
dzieci i młodzieży
[tak/nie] 0; Wspieranie
kształcenia specjalistów
w szkołach wyższych
[tak/nie] 0; Wspieranie
kształcenia animatorów
edukacji ekologicznej
*tak/nie+ 0; Działania
prowadzone w ramach
realizacji celów
obowiazujących
programów rządowych
*tak/nie+ 0; Działania
prowadzone w ramach
realizacji celów
obowiązujących
dyrektyw [tak/nie] 0;
Wzmocnienie
potencjału
realizacyjnego
pozarządowych
organizacji
ekologicznych [tak/nie]
0; Wzmocnienie sieci
ośrodków edukacji
ekologicznej w kraju
[tak/nie] 0; inne [x] 0;
Ogólnopolskie lub
ponadregionalne
szkolenia oraz aktywna
edukacja dla grup
zawodowych
wywierających
najwiekszy wpływ na
przyrodę *Tak/Nie+ 0;
Zarządzanie
środowiskiem *Tak/Nie+
0; monitoring lasów
[tak/nie] 0; monitoring
przyrody [tak/nie] 1;
zintegrowany
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reintrodukcja gatunków monitoring środowiska
*liczba gatunków+ 1;
przyrodniczego
[tak/nie] 0; ochrona
gatunkowa [Tak/Nie] 1;
ochrona ekosystemów
[Tak/Nie] 0; Projekt
realizowany na
obszarach NATURA
2000 [Tak/Nie] 0;
Projekt realizowany na
obszarze dorzecza Odry
[Tak/Nie] 0; Inne
[Tak/Nie] 0; Dodatkowy
opis efektu
ekologicznego
[Tak/Nie] 0;
119

Pożyczk
a

OW

środki
krajowe
NF

Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
Sp. z o.o.
Przemyśl
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej
Sp.z o.o.
Miejski Zakład
Komunalny
Sp. z o.o.

120

Pożyczk
a

OW

środki
krajowe
NF

121

Pożyczk
a

OW

środki
krajowe
NF

122

Pożyczk
a

OZ

środki
krajowe
NF

Gmina Ustrzyki
Dolne

123

Pożyczk
a

OW

środki
krajowe
NF

Tarnobrzeskie
Wodociągi
Sp. z o.o.

Modernizacja
oczyszczalni ścieków
w Przemyślu

Uporządkowanie
systemu zbierania
i oczyszczania
ścieków w Mielcu
2003/PL/16/P/PE/042

Gospodarka wodnościekowa w Stalowej
Woli
Rozwiązanie
gospodarki odpadami
komunalnymi w
gminie Ustrzyki Dolne
i innych gmianch
bieszczadzkichbudowa zakładu
zagos
Program gospodarki
wodno-ściekowej w
Tarnobrzegu

79 776 645,20 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2010-12-31

101 526 zamknięta
209,60

zamknięta

2010-12-31

2010-08-25

83 290 410,00 zamknięta

zamknięta

2009-12-31

2009-07-14

8 535 886,77 zamknięta

zamknięta

2007-09-30

2007-08-31 linie segregacji
odpadów* (budowa)
[szt.] 1;

92 658 370,00 zamknięta

zamknięta

2009-12-31

2010-02-26

Odpady poddane
odzyskowi [Mg/rok]
6676;
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Pożyczk
a

OW

środki
krajowe
NF

125

Pożyczk
a

OA

środki
krajowe
NF

126

Pożyczk
a

OA

środki
krajowe
NF

Miejskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów
i Kanalizacji
Sp.z o.o.Rzeszów
Szpital
Specjalistyczny

Program poprawy
wody pitnej dla
aglomercji
rzeszowskiej -

101 868 zamknięta
752,28

zamknięta

2010-12-31

2010-12-31

Termomodernizacja
budynków Szpitala
Specjalistycznego
w Jaśle modernizacja
systemu centralnego
ogrzewania
obiektów,insta

5 605 850,00 zamknięta

zamknięta

2009-09-30

2009-10-05 ilośd budynków
objętych
termomodernizacją
[szt.] 6; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 9000;
wymiana instalacji
wewnętrznych (co, cwu
i ct) [szt.] 6; wymiana
okien [m2] 867;

Wojewódzki
Szpital
Podkarpacki im.
Jana Pawła II

Kompleksowa
modernizacja
systemu
energetycznego
i termomodernizacja
budynków
Wojewódzkiego
Szpitala
Podkarpackiego

18 118 797,44 zamknięta

nie
zamknięta

2010-08-30

2010-08-30 kotły olejowe, gazowe
2) 8) - budowa [MWt]
4; kolektory słoneczne
8) [MWt] 0; budowa
jednostek wytwarzania
energii elektrycznej i
cieplnej w skojarzeniu bez użycia biomasy
[MWe] 0; przebudowa
sieci cieplnych 2) 6) [L
[km]] 880; ocieplenie
przegród zewnętrznych
(ścian, stropów,
dachów) *m2+ 29001;
wymiana instalacji
wewnętrznych (co, cwu
i ct) [szt.] 5; wymiana
okien [m2] 5723;
budowa lub
modernizacja instalacji
wentylacyjnej [szt.] 5;
wymiana drzwi [m2]
221;

2003/PL/16/P/PE/040

Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 1133;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 2;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 7;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 5;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
8832;
Zmniejszenie emisji
CO2 [Mg/rok] 9106;
Zmniejszenie emisji
NOx [Mg/rok] 4;
Zmniejszenie emisji
SO2 [Mg/rok] 64;
Zmniejszenie emisji
pyłu *Mg/rok+ 150;
Zmniejszenie emisji
innych zanieczyszczeo
[Mg/rok] 534;
Zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną *GJ/rok+
59940; Zwiększenie
produkcji energii
cieplnej - inne źródła
[GJ/rok] 204;
Zwiększenie produkcji
energii elektrycznej inne źródła *MWh/rok+
0;
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Pożyczk
a

OZ

środki
krajowe
NF

Gmina Nisko

128

Pożyczk
a

OA

środki
krajowe
NF

Firma GA ETON
Andrzej Gądek

129

Kredyt z
dopłata
mi do
oprocen
towania

OW

środki
krajowe
NF

Rekultywacja
istniejącego
składowiska
odpadów w Nisku –
II etap

Farma wiatrowa
Kalników o mocy 6
MW (4 elektrownie
wiatrowe o mocy 1.5
MW każda)
Miejskie
Program poprawy
Przedsiębiorstwo wody pitnej dla
Wodociągów i
aglomeracji
Kanalizacji Sp.z
rzeszowskiej
o.o.Rzeszów

1 647 950,50 zamknięta

zamknięta

2009-12-31

47 084 870,00 nie
zamknięta

nie
zamknięta

2011-06-30

116 654 zamknięta
400,00

zamknięta

2009-08-31

2009-04-01 powierzchnia
składowisk odpadów
innych niż
niebezpieczne i
obojętne na których
składowane są odpady
komunalne
(rekultywacja
składowisk) *szt.+ 1;
elektrownie wiatrowe
[MWe] 6;

Powierzchnia
składowiska
zamkniętego i
poddanego
rekultywacji [ha] 2;

Zwiększenie produkcji
energii elektrycznej inne źródła *MWh/rok+
11942;

2010-12-31
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INFORMACJA

z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego
w okresie od 16 sierpnia 2011 r. do 9 września 2011 r.
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego
obradował na 7 posiedzeniach.
W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął
następujące uchwały:
1. Uchwały o tematyce organizacyjnej, w tym m.in. w sprawie:
– upoważnienia do reprezentowania Województwa Podkarpackiego,
– upoważnienia p.o. dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie,
– upoważnienia p. o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie /2 uchwały/,
– uznania za celową realizację zadań publicznych w zakresie kultury /4 uchwały/,
– uznania celowości organizacji zadania publicznego pod nazwą „Trzeźwe Podkarpacie
– rodzinne pożegnanie wakacji” przez Parafię św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
– realizacji zadania publicznego w zakresie kultury /3 uchwały/,
– zatwierdzenia listy rankingowej wniosków oraz listy wniosków odrzuconych w ramach
projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” /2 uchwały/,
– powołania Komisji Stypendialnej opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów
w ramach programu „Nie zagubić talentu”,
– powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu,
– powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Przemyślu,
– ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
– powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego /15 uchwał/,
– przyjęcia oferty objęcia akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka
Akcyjna,
– reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnych Zgromadzeniach
Wspólników PORTU LOTNICZEGO „RZESZÓW - JASIONKA” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością,
– przyjęcia założeń oraz trybu prac Zarządu Województwa Podkarpackiego nad
opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 rok,
– powołania Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego do Zespołu ds. aktualizacji
Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej,
– powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rzeszowie,
– wprowadzenia zmian do porozumienia zawartego pomiędzy Województwem
Podkarpackim a Gminą Nisko,
– wprowadzenia zmian do porozumienia zawartego pomiędzy Województwem
Podkarpackim a Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim,
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– wprowadzenia zmian do umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa
Podkarpackiego a Powiatem Leżajskim oraz Zespołem Szkół Licealnych im.
Bronisława Chrobrego w Leżajsku,
– wprowadzenia zmian do umowy pomiędzy Samorządem Województwa
Podkarpackiego a Gminą Miejską Mielec,
– powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu
na dofinansowanie w 2011r. zadań z zakresu pomocy społecznej,
– wystąpienia do Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu o wydanie opinii,
– akceptacji porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie organizacji wystawy
w Parlamencie Europejskim,
– upoważnienia do prac przygotowawczych nad projektem dotyczącym zakupu
trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych,
– upoważnienia do przekazania do eksploatacji autobusu szynowego,
– potwierdzenia zlecenia naprawy PU2-2 autobusów szynowych: SA 135 – 010, SA 135
– 011 i SA 135 – 012,
– wyrażenia opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Galerii Sztuki Współczesnej
w Przemyślu,
– pozbawienia zawodnika stypendium sportowego,
– wyrażenia opinii o planowanej budowie małego zbiornika retencyjnego w Ulanowie,
– powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii,
– powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań w ramach Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2011,
– wystąpienia o wydanie opinii dotyczącej powołania dyrektora naczelnego Teatru
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
– powołania dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
– zgody na odwołanie zastępcy dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rzeszowie,
– wyznaczenia zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Siecią w Podkarpackim Zarządzie
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
– dokonania zmian w składzie osobowym Podkarpackiej Rady ds. Społeczeństwa
Informacyjnego,
– zmiany Uchwały Nr 17/271/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25
stycznia 2011 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania
środkami związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”,
– zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Przemyślu,
– wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody
na powołanie na stanowisko dyrektora.
2. Uchwały dotyczące promocji województwa, w tym m.in. w sprawie:
– zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego,
– realizacji Planu Działania na lata 2010-2011 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim /11 uchwał/,
– wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego,
– wyrażenia zgody na zlecenie działań promocyjnych podczas rozgrywek piłki siatkowej
mężczyzn PLUSLIGI,
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– zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas zawodów
krajowych Ochotniczych Straży Pożarnych w dniach 2-4 września 2011 r. w Koninie,
– zlecenia opracowania projektów graficznych, składów, tłumaczeń wraz
z przygotowaniem do druku wydawnictw promocyjnych oraz kalendarza ściennego.
3. Uchwały z zakresu rozwoju regionalnego, w tym m.in. w sprawie:
– zawarcia umów dotyczących współpracy przy organizacji Miasteczka polskiego
w ramach Open days 2011 /2 uchwały/,
– przyjęcia aneksów do porozumień zawartych pomiędzy Województwem Podkarpackim
a Powiatem Krośnieńskim, Powiatem Stalowowolskim, Miastem Tarnobrzeg, Miastem
Przemyśl i Gminą Miastem Dębica, dotyczących prowadzenia Lokalnych Punktów
Informacyjnych Funduszy Europejskich,
– zmiany uchwały nr 5/38/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków zawarcia
umów o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013 – osi priorytetowej 3
Społeczeństwo informacyjne,
– wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie
projektu /2 uchwały/,
– zatwierdzenia listy operacji w ramach Działania „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013,
– zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2011 r.,
– przyjęcia listy przedsięwzięć wybranych do Indykatywnego wykazu indywidualnych
projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach
działania 1.4 schemat A RPO WP,
– zmiany Uchwały Nr 281/5577/10 z dnia 20 maja 2010 r. zmienionej uchwałą
nr 326/6837/10 z dnia 23 listopada 2010 roku i rozwiązania umowy o dofinansowanie
projektu nr UDA-RPPK.02.01.00-18-082/10-00 pn. „Budowa kładki pieszo-jezdnej
na rzece San w miejscowości Międzybrodzie, Gmina Sanok”,
– zmiany Uchwały Nr 42/797/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania oceny
strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna
działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 – złożonych w procedurze
standardowej,
– zmiany wzorów Aneksów do Istotnych Postanowień Umów Partnerskich związanych
z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”,
– aktualizacji Okresowego planu ewaluacji RPO WP na rok 2011,
– przeznaczenia środków z budżetu państwa na realizację projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013,
– zatwierdzenia
kwartalnego
zestawienia
nieprawidłowości
niepodlegających
raportowaniu do Komisji Europejskiej,
– zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji /3 uchwały/,
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– zatwierdzenia zmian w dokumencie „Prawa i Obowiązki Podkarpackiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki”,
– zmiany uchwały nr 28/453/11 z dnia 1 marca 2011 w sprawie przyjęcia stanowiska
Instytucji Zarządzającej RPO WP,
– przyjęcia projektu zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
– ustalenia sposobu wynagradzania ekspertów oceniających projekt pn.:
„Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia
dla turystyki kulturowej, etap I”– złożonego w ramach priorytetu VI. Turystyka i kultura
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013,
– zmiany Uchwały Nr 40/756/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania oceny
strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska
i zapobieganie zagrożeniom działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa
i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – złożonych w procedurze
standardowej,
– zmiany Uchwały Nr 304 /6118/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania
oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja
inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
– wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i kultura
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013 oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr 202/3813/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.
4. Uchwały o tematyce majątkowej, w tym m.in. w sprawie:
– wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty i sprzedaż nieruchomości lokalowych do
których Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu posiada spółdzielcze
własnościowe prawo,
– wyrażenia zgody na zakup działki położonej w miejscowości Bolestraszyce przez
Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach,
– przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych
nieruchomości gruntowych położonych w Krośnie,
– wprowadzenia zmian do umowy użyczenia nieruchomości zawartej pomiędzy
Samorządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Miejską Przeworsk,
– zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodów
służbowych i uchylenia uchwały Nr 51/1071/11 Zarządu Województwa
Podkarpackiego z dnia 7 czerwca 2011 r.,
– wyrażenia zgody na wynajęcie przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
w Przemyślu części nieruchomości,
– wyrażenia zgody na wynajęcie przez Medyczną Szkołę Policealną w Jaśle części
nieruchomości,
– przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości położonej w miejscowości Wilcza Wola gm. Dzikowiec,
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– nieodpłatnego przekazania na rzecz Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej
w Tarnobrzegu sprzętu stanowiącego wyposażenie biurowe Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie,
– użyczenia Przewozy Regionalne spółka z o.o. autobusu szynowego SA 135-014.
5. Uchwały o tematyce finansowej, w tym m.in. w sprawie:
– udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
– przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa
Podkarpackiego za I półrocze 2011 roku,
– przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 roku,
– przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2011 r. planów
finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa,
– przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Podkarpackiego,
– przyznania dotacji podmiotowej w wysokości 22 890 zł dla Wojewódzkiego Zespołu
Specjalistycznego w Rzeszowie,
– przyznania dotacji podmiotowej w wysokości 11 541 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Rzeszowie,
– zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego
Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego
w Żurawicy,
– udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2011 roku,
– przyznania stypendiów sportowych w 2011 roku,
– przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu,
– zmiany uchwały Nr 320/6709/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności
obsługowo – rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu na 2011
rok,
– zmiany uchwały Nr 316/6591/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności
obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu na 2011 rok,
– zmiany Uchwały Nr 38/727/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
12 kwietnia 2011 r. w sprawie podziału środków budżetu Województwa stanowiących
dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2011 /2 uchwały/,
– udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach oraz zakładach
kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie,
– przyznania rocznej nagrody za 2010 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka
Medycyny Pracy w Rzeszowie,
– zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego
na 2011 r.,
– zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię
Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
– zmiany uchwały w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań
realizowanych przez Gabinet Marszałka w ramach budżetu Województwa
Podkarpackiego na 2011 r.,

5

wróć

– zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego
na 2011 r.,
– zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r. /7 uchwał/,
– zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.,
– przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
– zmiany uchwały w sprawie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu
określonych Uchwałą Nr X/147/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27
czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2011 r.,
– planu finansowego dochodów i wydatków budżetu określonych Uchwałą Nr XII/188/11
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
– zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2011 r.,
– upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2012-2013.
Treść podjętych uchwał znajduje się na stronie internetowej Województwa
Podkarpackiego:
www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/zarzad/uchwaly
Ponadto Zarząd Województwa przyjął 16 projektów uchwał Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku.
W omawianym okresie sprawozdawczym przedmiotem obrad Zarządu Województwa
były również następujące tematy:
– informacja nt. realizacji projektów kluczowych wchodzących w skład Podkarpackiego
Systemu Informacji Medycznej,
– informacja o zwrotach środków dokonanych przez beneficjentów PO KL
na rachunek Ministra Finansów, dotyczących płatności ze środków europejskich
zrealizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
– informacja o zwrotach środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów,
dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego,
– zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz płatnościach
dokonanych przez BGK w miesiącu lipcu 2011 r.,
– zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa
Krajowego (BGK) oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu lipcu 2011 r.,
– informacja nt. funkcjonowania Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego,
– informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( stan na koniec
II kwartału 2011 r. ),
– informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego otwartego naboru partnera
w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo –
Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie”,
– informacja na temat sytuacji w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób
na terenie województwa podkarpackiego,
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– informacja o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz łagodzenia
negatywnych skutków bezrobocia w celu zapobiegania patologiom społecznym,
– informacja na temat rozwoju gospodarstw ekologicznych w województwie
podkarpackim,
– informacja na temat funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych na terenie
województwa podkarpackiego,
– informacja na temat grup producentów rolnych oraz grup i organizacji producentów
owoców i warzyw funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego,
– sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego oraz raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla
Województwa Podkarpackiego.
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 Gabinecie Marszałka Województwa Podkarpackiego na podstawie
protokołów posiedzeń Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Rzeszów, 9 września 2011 r.
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Informacja o realizacji uchwał
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
podjętych na XII sesji w dniu 29 sierpnia 2011 r.

Wszystkie uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do legalizacji organom
nadzoru. Uchwały wymagające publikacji zostały przekazane do Redakcji Dziennika
Urzędowego Województwa Podkarpackiego.
1) Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów:
−

−

−

Nr XII/188/11 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego
na 2011 r. - o zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu zawiadomiono wg
właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek
organizacyjnych,
Nr XII/189/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa
Podkarpackiego - o zmianach w WPF zawiadomiono wg właściwości dyrektorów
departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych. Ponadto na
podstawie uzyskanego od Sejmiku upoważnienia Zarząd Województwa w miesiącu
wrześniu br. przekazał upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań związanych z:
a) realizacją przedsięwzięć drogowych Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie,
b) realizacją przedsięwzięcia pn. „Opracowaniem bazy gleb Województwa
Podkarpackiego” Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie ,
Nr XII/190/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – na podstawie
uchwały wszczęto postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu długoterminowego
dla Województwa Podkarpackiego.

2) Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej:
−

−

−

Nr XII/164/11 w sprawie wystąpienia do Wojewody Podkarpackiego z wnioskiem
o zmianę Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
Województwa Podkarpackiego - uchwała w trakcie realizacji,
Nr XII/186/11 zmieniająca uchwałę Nr XXVII/479/08 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 27.10.2008 r. w sprawie powierzenia zadań Samorządu
Województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego – uchwała w trakcie
realizacji,
Nr XII/168/11 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia
pożyczek długoterminowych Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rzeszowie oraz Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki
Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu w Rzeszowie – przygotowano
projekt umowy w celu podpisania,
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−

−

−

−

Nr XII/169/11 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Leskiemu – zawarto porozumienie w sprawie rozwiązania umowy
dotyczącej udzielenia Powiatowi Leskiemu pomocy finansowej w kwocie 4.500 zł
z przeznaczeniem na zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-1 dla
Ochotniczej straży Pożarnej w Bezmiechowej,
Nr XII/183/11 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - uchwała w trakcie realizacji,
Nr XII/184/11 w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego
w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – uchwała
w trakcie realizacji,
Nr XII/185/11 w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury
i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia, wydzierżawienia, wynajęcia, oddania
w użytkowanie lub użyczenie ruchomych aktywów trwałych
samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez Samorząd Województwa
Podkarpackiego - uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

3) Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu:
−

−

−

−

−

Nr XII/177/11 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu
systemowego w ramach poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów
szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W zmienionej
uchwale wartości dotyczące podziału finansowania projektu na lata 2011 i 2012
zostały dostosowane do wniosku o dofinansowanie złożonego w WUP. Na dzień
sporządzenia niniejszej informacji wniosek został oceniony pod względem
formalnym i merytorycznym i ostatecznie przyjęty do dofinansowania.
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w dniu 1 września 2011 r.
Nr XII/178/11 w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym
uczniom w roku szkolnym 2011/2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013- uchwała będzie realizowana po jej wejściu w życie tj. po 14
dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Nr XII/179/11 w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Podkarpackiego na rok 2011” – o podjęciu uchwały zostały
zawiadomione jednostki samorządu terytorialnego.
Nr XII/191/11 zmieniająca uchwałę Nr X/146/11 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu
terytorialnego na realizację programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia”
w 2011 roku – na podstawie uchwały została sporządzona i podpisana umowa
z Gminą Rymanów, umowa jest w trakcie realizacji,
Nr XII/192/11 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu
systemowego pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój
kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych
w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

wróć

– uchwała została przekazana do Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie.

4) Uchwały realizowane w Departamencie Geodezji i Gospodarki Mieniem:
−

−

−

−

−

XII/165/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy
Czudec - przygotowana jest niezbędna dokumentacja geodezyjno – prawna w celu
podpisania umowy notarialnej,
XII/166/11 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze
przetargu nieruchomości położonych w Potoku, gmina Jedlicze - zostało zlecone
wykonanie operatu szacunkowego przedmiotowych nieruchomości,
XII/167/11 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń w budynku
Apteki przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - uchwałę
przesłano do Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego Krośnie, celem podpisania
umowy najmu z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Stomatologicznej
w Krośnie,
XII/187/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
nieruchomości lokalowej, położonej w Przemyślu przy ul. Wołowej 5/4, przeznaczonej
do sprzedaży dotychczasowemu najemcy- przygotowana jest stosowna uchwała
Zarządu wyrażająca zgodę na sprzedaż nieruchomości lokalowych dotychczasowym
najemcom.
XII/193/11 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonej jako
wartość nieruchomości lokalowych znajdujących się w Sanoku przy ul. Biała Góra 14,
przeznaczonych do sprzedaży dotychczasowym najemcom -przygotowywana jest
stosowna uchwała Zarządu, wyrażająca zgodę na sprzedaż nieruchomości
lokalowych dotychczasowym najemcom.

5) Uchwały realizowane w Gabinecie Marszałka:
−
−
−
−
−

Nr XII/170/11 w sprawie nadania Panu Bronisławowi Majgierowi odznaki
honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”,
Nr XII/171/11 w sprawie nadania Panu Jackowi Dębickiemu odznaki honorowej
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”,
Nr XII/172/11 w sprawie nadania Prof. dr hab. Władysławowi Andrzejowi
Serczykowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”,
Nr XII/173/11 w sprawie nadania Pani Bogusławie Herdzik odznaki honorowej
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”,
Nr XII/174/11 w sprawie nadania Panu Aleksandrowi Czarniawy odznaki
honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

Ozdobne grawertony, legitymacje są w trakcie przygotowań, zaś wręczenie odznaki
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” odbędzie się na przełomie III i IV
kwartału br.

wróć

−

Nr XII/176/11 w sprawie wskazania przedstawicieli Sejmiku Województwa
Podkarpackiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Podkarpackiego – uchwała jest w trakcie realizacji. W dniu 09.09.2011 upłynął
termin głosowania na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Podkarpackiego, obecnie trwa weryfikacja zgłoszeń pod względem
formalnym. Kolejnym etapem tego procesu będzie wybór przez Marszałka
Województwa Podkarpackiego członków w/w rady.

6) Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa i Gospodarki Wodnej:
−

−

−

Nr XII/180/11 w sprawie wystąpienia do Polskiego Związku Łowieckiego uchwała została przekazana do Zarządów Okręgowych Polskiego Związku
Łowieckiego z terenu województwa podkarpackiego - uchwała została
przekazana Panu Tadeuszowi Płoszajowi – Dyrektorowi Podkarpackiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
Nr XII/181/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie
finansowym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
na rok 2011,
Nr XII/182/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce - uchwała
została przekazana Panu Marianowi Grzegorzek – Wójtowi Gminy Gorzyce.

7) Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku:
−

−

Nr XII/175/11 w sprawie określenia wzoru legitymacji potwierdzającej
wykonywanie mandatu radnego Województwa Podkarpackiego – na podstawie
niniejszej uchwały przygotowane zostaną legitymacje dla radnych Województwa
Podkarpackiego,
Nr XII/194/11 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu
prawnego uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XI/163/11 z dnia
4 lipca 2011 r. w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie zamiaru odwołania
z funkcji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu - radnego
Kazimierza Ziobro – uchwała została przekazana radnemu Kazimierzowi Ziobro.

