
UCHWAŁA Nr 163 / 3893 / 12 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 28 sierpnia 2012 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. 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
Załącznik do Uchwały 163/3893/122 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie  
z dnia 28 sierpnia 2012 r.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU 

SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY 

FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 

 

 



Lp. Wyszczególnienie
Plan po zmianach                          

na dzień                           
30 czerwca 2012 r.

Wykonanie                                    
na dzień                                     

30 czerwca 2012 r.
1 Dochody ogółem, z tego: 1 129 287 886 370 342 179
a dochody bieżące 678 257 974 322 214 444
b dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku) 431 340 950 47 642 545
c ze sprzedaży majątku 19 688 962 485 190

2
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: 
kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 
papierów wartościowych), w tym: 566 852 173 227 639 935

a z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 6 178 646 0

b   gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z
  limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp 0 0

c wydatki bieżące objęte   limitem art. 226 ust. 4 ufp 
(bez gwarancji i poręczeń) 196 467 194 75 479 217

3 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków 
bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 562 435 713 142 702 244

4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne 
środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: 48 680 874 60 477 448

a
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne 
środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na 
pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego 40 718 006 0

5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 
długu 1 275 000 375 000

6 Środki do dyspozycji (3+4+5) 612 391 587 203 554 692
7 Spłata i obsługa długu, z tego: 27 280 068 12 790 057

a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz 
wykupu papierów wartościowych 7 962 868 3 981 434

b wydatki bieżące na obsługę długu 19 317 200 8 808 623

8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie 
pożyczki) 0 0

9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-
8) 585 111 519 190 764 635

10 Wydatki majątkowe, w tym: 620 111 519 66 100 573

a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp 425 792 621 28 842 682

11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) 35 000 000 0
12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 0 124 664 062
13 Kwota długu 325 488 603 294 470 037

Zestawienie wykonania budżetu w okresie styczeń – czerwiec 2012 r. 
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ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KWOTY DŁUGU 

 

Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego przyjęto 

uchwałą Nr XVII/279/12 Sejmiku w dniu 30 stycznia 2012 r. W pierwszym półroczu 

dokonywano zmian prognozy uchwałami Sejmiku Województwa w związku ze 

zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz zmianami w budżecie 

województwa na 2012 r. 

Globalne zadłużenie Województwa Podkarpackiego według stanu na dzień 30 

czerwca 2012 r. stanowi kwotę 294.470.037-zł, co stanowi 26,08% planowanych 

dochodów na 2012 r.  

Potencjalne zobowiązania Województwa Podkarpackiego z tytułu udzielonych 

poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą kwotę 69.845.391,-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 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast ww. relacji, 

o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 



Strona 2 z 3 
 

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 2012-2013 spłata rat rocznych zobowiązań będzie wynosić: 

− w 2012 r. kwotę 33.458.714,-zł co stanowi 2,96% planowanych dochodów, 

− w 2013 r. kwotę 38.402.539,-zł co stanowi 2,94% planowanych dochodów. 

Prognozowane globalne zadłużenie Województwa Podkarpackiego w latach 

2012-2013 będzie wynosić: 

− w 2012 r. kwotę 325.488.603,-zł co stanowi 28,8% planowanych dochodów 

budżetu na ten rok, 

− w 2013 r. kwotę 378.876.579,-zł co stanowi 29% planowanych dochodów 

budżetu na ten rok, 

W latach 2014-2025 spłata rat rocznych zobowiązań będzie wynosić: 

− w 2014 r.- kwotę 39.531.042,-zł co stanowi 4,08% planowanych dochodów 

ogółem przy maksymalnym wskaźniku 9,01%, 

− w 2015 r.- kwotę 54.943.288-zł co stanowi 8,49% planowanych dochodów 

ogółem przy maksymalnym wskaźniku 10,76%, 

− w 2016 r.- kwotę 70.494.290,-zł co stanowi 12,27% planowanych dochodów 

ogółem przy maksymalnym wskaźniku 13,34%, 

− w 2017 r.- kwotę 75.729.413,-zł co stanowi 13,01% planowanych dochodów 

ogółem przy maksymalnym wskaźniku 16,18%, 

− w 2018 r.- kwotę 72.972.493,-zł co stanowi 12,29% planowanych dochodów 

ogółem przy maksymalnym wskaźniku 17,53%, 

− w 2019 r.- kwotę 69.843.077,-zł co stanowi 11,53% planowanych dochodów 

ogółem przy maksymalnym wskaźniku 17,57%, 



Strona 3 z 3 
 

− w 2020 r.- kwotę 49.306.312,-zł co stanowi 7,98% planowanych dochodów 

ogółem przy maksymalnym wskaźniku 17,79%, 

− w 2021 r.- kwotę 57.095.071,-zł co stanowi 9,06% planowanych dochodów 

ogółem przy maksymalnym wskaźniku 18,05%, 

− w 2022 r.- kwotę 30.268.068,-zł co stanowi 4,71% planowanych dochodów 

ogółem przy maksymalnym wskaźniku 18,26%, 

− w 2023 r.- kwotę 37.491.250,-zł co stanowi 5,72% planowanych dochodów 

ogółem przy maksymalnym wskaźniku 18,39%, 

− w 2024 r.- kwotę 35.736.200,-zł co stanowi 5,35% planowanych dochodów 

ogółem przy maksymalnym wskaźniku 18,55%, 

− w 2025 r.- kwotę 22.073.100,-zł co stanowi 3,24% planowanych dochodów 

ogółem przy maksymalnym wskaźniku 18,56%. 
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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 2012 roku  

 

1) 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  
 
• Okres realizacji: 2008 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 7 861 021,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 1 300 415,50 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

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 
i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km.  
Planowane łączne nakłady finansowe:  31 220 190  zł,  z tego: 
budżet Unii Europejskiej - 9 147 329 zł; 
budżet państwa - 22 072 861 zł. 
Planowane nakłady finansowe w 2012 r.: 7 861 021 zł, z tego: 
w rozdziale 01008: § 6059 - 5 248 815 zł - ze środków budżetu państwa na wydatki 
kwalifikowane w ramach POIiŚ; § 6050 - 127 000 zł - ze środków budżetu państwa (Budżet 
Wojewody) na wydatki niekwalifikowane; 
w rozdziale 01078: 

W I półroczu 2012 r. ogółem poniesione wydatki wyniosły 1 300 415,50 zł, z tego: 

§ 6050 - 2 485 206 zł - ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa) na 
wydatki niekwalifikowane.  

w rozdziale 01008: § 6050 - 119 579,72 zł – ze środków budżetu państwa (Budżet 
Wojewody); § 6059 - 876 000,00 zł - ze środków budżetu państwa POIiŚ; na: roboty 
budowlano - montażowe, opracowanie ekspertyzy, przedstawiającej wpływ projektu na 
przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej, wykonanie mapy do celów 
projektowych dla kładki na rzece Strug, opracowanie aktualizacji projektu budowlanego  
i wykonawczego, zakup wypisów i wyrysów, oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej dla 
kładki komunikacyjnej na rzece Strug.  
w rozdziale 01078: 

W I półroczu 2012 r.: wykonano część zaplanowanych na 2012 r. robót budowlano - 
montażowych tj. roboty przygotowawcze, ziemne oraz roboty związane z umocnieniem 
koryta potoku. Ponadto opracowana została ekspertyza, przedstawiająca wpływ projektu na 
przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej, wykonano mapę do celów 
projektowych dla kładki na rzece Strug, opracowano aktualizację projektu budowlanego  

§ 6050 - 304 835,78 zł - ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa) 
na wykup gruntów pod inwestycję oraz wypłatę odszkodowań za składniki roślinne.  
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i wykonawczego, zakupiono wypisy i wyrysy, oraz uzgodniono dokumentację projektową dla 
kładki komunikacyjnej na rzece Strug. Wykupiono grunty pod inwestycję i wypłacono 
odszkodowania za składniki roślinne. 
Końcowy efekt rzeczowy w postaci odcinkowej regulacji koryta rzeki Strug zostanie na 
łącznej długości 8,62 km osiągnięty zostanie w 2014 r. 
 
 
 
2. Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym budowa zbiorników retencyjnych 

Kąty - Myscowa oraz Dukla. 
 
• Okres realizacji: 2006 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 12 675 377,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 6 684 935,41 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

 W ramach powyższej zlewni realizowany jest projekt p.n.: „Poprawa ochrony 
przeciwpowodziowej miasta i gminy Mielec poprzez budowę i przebudowę wałów 
Wisłoki”.  
Zadanie finansowane w ramach działu 010, rozdziału 01008, 01078. 
Planowane łączne nakłady finansowe: 64 776 063 zł, z tego: 
budżet Unii Europejskiej - 27 928 710 zł; 
budżet państwa - 36 847 353 zł. 
Planowane nakłady finansowe w 2012 r.: 12 675 377 zł, z tego: 
w rozdziale 01008: § 6059 - 142 185 zł - ze środków budżetu państwa na wydatki 
kwalifikowane w ramach POIiŚ; § 6057 - 10 046 000 zł- z budżetu środków europejskich na 
wydatki kwalifikowane w ramach POIiŚ; § 6050 - 32 192 zł - ze środków budżetu państwa 
(Budżet Wojewody) na wydatki niekwalifikowane; 
w rozdziale 01078: 

W I półroczu 2012 r. ogółem poniesione wydatki wyniosły 6 684 935,41 zł, z tego: 

§ 6050 - 2 455 000 zł - ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa) na 
wydatki niekwalifikowane.  

w rozdziale 01008: § 6050 - 31 192,28 zł – ze środków budżetu państwa (Budżet 
Wojewody); § 6057 - 6 649 399,78 zł - z budżetu środków europejskich POIiŚ; 
w rozdziale 01078: 
Projekt realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007 - 2013” i obejmuje 3 przedsięwzięcia inwestycyjne:  

§ 6050 -  4 343,35 zł - ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa). 

Wisłoka I - modernizacja przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego obwałowania rzeki 
Wisłoki w km 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: 24 158 799 zł,  z tego: budżet Unii Europejskiej - 
5 637 962 zł; budżet państwa - 18 520 837 zł.  
Planowane nakłady finansowe w 2012 r.: 532 678 zł, z tego:  
w rozdziale 01008: § 6057 - 503 206 zł- z budżetu środków europejskich na wydatki 
kwalifikowane w ramach POIiŚ; § 6050 - 12 472 zł - ze środków budżetu państwa 
(Budżet Wojewody) na wydatki niekwalifikowane; 
w rozdziale 01078: 

W I półroczu 2012 r. ogółem poniesione wydatki wyniosły 516 632,29 zł, z tego: 

§ 6050 - 17 000 zł - ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa) na 
wydatki niekwalifikowane.  

§ 6050 - 12 472,20 zł – ze środków budżetu państwa (Budżet Wojewody);  
w rozdziale 01008:  

§ 6057 - 503 205,80 zł - z budżetu środków europejskich POIiŚ; 
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na: roboty budowlano - montażowe oraz na opracowanie ekspertyzy, przedstawiającej wpływ 
projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej;  
w rozdziale 01078: § 6050 - 954,29 zł - ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa) na 
wykup gruntów pod inwestycję oraz wypłatę odszkodowań za składniki roślinne  
W I półroczu 2012 r.:

Końcowy efekt rzeczowy w postaci zmodernizowanego, przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego 
prawego wału rzeki Wisłoki na dł. 7,274 km zostanie osiągnięty w 2014 r. 

 wykonano część zaplanowanych na 2012 r. robót budowlano - 
montażowych tj. robót związanych z modernizacją wału, wykonano drogi przywałowe, rampy 
wałowe oraz wyremontowano odpływ śluz wałowych w km 14+759 i w km 15+052. Ponadto 
opracowana została ekspertyza, przedstawiająca wpływ projektu na przestrzeganie 
postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wykupiono grunty pod inwestycję i wypłacono 
odszkodowania za składniki roślinne. 

 
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: 34 779 432 zł,  z tego: 
budżet Unii Europejskiej - 17 543 963 zł; 
budżet państwa - 17 235 469 zł.  
Planowane nakłady finansowe w 2012 r.: 7 546 459 zł, z tego: 

§ 6057 - 4 977 744 zł - z budżetu środków europejskich na wydatki kwalifikowane w ramach 
POIiŚ; § 6059 - 142 185 zł - ze środków budżetu państwa na wydatki kwalifikowane 
w ramach POIiŚ; § 6050 - 16 530 zł - ze środków budżetu państwa (Budżet Wojewody) na 
wydatki niekwalifikowane; 

w rozdziale 01008:  

§ 6050 - 2 410 000 zł - ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa) na wydatki 
niekwalifikowane.  

w rozdziale 01078: 

W I półroczu 2012 r. ogółem poniesione wydatki wyniosły 2 628 620,46 zł, z tego: 

§ 6050 - 15 529,98 zł – ze środków budżetu państwa (Budżet Wojewody); § 6057 - 
2 610 307,25 zł - z budżetu środków europejskich POIiŚ;  

w rozdziale 01008: 

na: roboty budowlano - montażowe oraz na opracowanie ekspertyzy, przedstawiającej wpływ 
projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz na zawarcie 
umowy na wejście w teren w miejscu realizowanej inwestycji, w celu wykonania robót 
związanych z wykonaniem przyłącza energetycznego do Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
Relaks II 

§ 6050 - 2 783,23 zł - ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa) na wykup gruntów pod 
inwestycję oraz wypłatę odszkodowań za składniki roślinne 

w rozdziale 01078: 

W I półroczu 2012 r.: wykonano część zaplanowanych na 2012 r. robót budowlano - 
montażowych tj. roboty związane z budową: korpusu wału, murów oporowych oraz śluz 
wałowych. Ponadto opracowana została ekspertyza, przedstawiająca wpływ projektu na 
przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wykupiono grunty pod inwestycję 
i wypłacono odszkodowania za składniki roślinne.  
Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego prawostronnego obwałowania rzeki 
Wisłoki na dł. 3,826 km zostanie osiągnięty w 2013 r. 

 
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. 
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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: 5 837 832 zł,  z tego: 
budżet Unii Europejskiej - 4 746 785 zł; 
budżet państwa - 1 091 047 zł. 
Planowane nakłady finansowe w 2012 r.: 4 596 240 zł, z tego: 
w rozdziale 01008: § 6057 - 4 565 050 zł - z budżetu środków europejskich na wydatki 
kwalifikowane w ramach POIiŚ; § 6050 - 3 190 zł - ze środków budżetu państwa (Budżet 
Wojewody) na wydatki niekwalifikowane; 

§ 6050 - 28 000 zł - ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa) na wydatki 
niekwalifikowane.  

w rozdziale 01078: 

W I półroczu 2012 r. ogółem poniesione wydatki wyniosły 3 539 682,66 zł, z tego: 

§ 6050 - 3 190,10 zł – ze środków budżetu państwa (Budżet Wojewody); § 6057 - 
3 535 886,73 zł - z budżetu środków europejskich POIiŚ; 

w rozdziale 01008: 

na: roboty budowlano - montażowe, na opracowanie ekspertyzy, przedstawiającej wpływ 
projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz na zakup 
wypisów i wyrysów. 

§ 6050 - 605,83 zł - ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa) na wykup gruntów pod 
inwestycję oraz wypłatę odszkodowań za składniki roślinne. 

w rozdziale 01078: 

W I półroczu 2012 r.: wykonano część zaplanowanych na 2012 r. robót budowlano - 
montażowych tj. przygotowano teren pod budowę, wybudowano obiekty inżynieryjne, 
wykonano roboty drogowe - drogi technologiczne oraz naprawiono drogi dojazdowe, 
umocniono brzegi Wisłoki oraz przebudowano słupy linii SN 15 kV w Woli Mieleckiej.  
Ponadto opracowana została ekspertyza, przedstawiająca wpływ projektu na przestrzeganie 
postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wykupiono grunty pod inwestycję i wypłacono 
odszkodowania za składniki roślinne. 
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. Zaprojektowanie i budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 

- 55+600 w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków, na terenie gminy Żyraków, 
województwo podkarpackie 

 
• Okres realizacji: 2010 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 3 523 242,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 18 450,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

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. 
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Zadanie finansowane w ramach działu 010, rozdziału 01008, 01078. 
 
Planowane łączne nakłady finansowe: 6 418 207 zł,  z tego: 

− budżet Unii Europejskiej - 5 397 612 zł; 
− budżet państwa - 1 020 595 zł.  

Planowane nakłady finansowe w 2012 r.: 3 523 242 zł, z tego: 
w rozdziale 01008: § 6050 - 20 850 zł - ze środków budżetu państwa (Budżet Wojewody) na 
wydatki niekwalifikowane; 
w rozdziale 01078: 

 

§ 6057 - 2 811 392 zł - z budżetu środków europejskich RPO WP na 
wydatki kwalifikowane; § 6059 - 691 000 zł - ze środków budżetu państwa RPO WP na 
wydatki kwalifikowane. 

W I półroczu 2012 r. ogółem poniesione wydatki wyniosły 18 450,00 zł, z tego: 
w rozdziale 01008: 
na opracowanie ekspertyzy, przedstawiającej wpływ projektu na przestrzeganie postanowień 
Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

§ 6050 - 18 450,00 zł – ze środków budżetu państwa (Budżet Wojewody)  

W okresie I półrocza 2012 r. opracowana została ekspertyza, przedstawiająca wpływ 
projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej, uzyskano decyzję 
o warunkach prowadzenia robót, złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
realizację inwestycji.  
Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego nowego obwałowania rzeki Wisłoki na dł. 
1,80 km zostanie osiągnięty w 2013 r. 
 
 
 
4. Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu 

przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy 
Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga  

 
• Okres realizacji: 2009 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 4 223 203,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 24 600,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

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. 
Zadanie finansowane w ramach działu 010, rozdziału 01008, 01078. 
Planowane łączne nakłady finansowe: 26 543 778 zł,  z tego: 

− budżet Unii Europejskiej - 22 377 006 zł; 
− budżet państwa - 4 166 772 zł. 

Planowane nakłady finansowe w 2012 r.: 4 223 203 zł, z tego: 
w rozdziale 01008: § 6050 - 27 000 zł - ze środków budżetu państwa (Budżet Wojewody)  
na wydatki niekwalifikowane; 
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w rozdziale 01078: 

 

§ 6057 - 2 389 203 zł - z budżetu środków europejskich RPO WP  
na wydatki kwalifikowane; § 6059 - 1 807 000 zł - ze środków budżetu państwa RPO WP  
na wydatki kwalifikowane. 

W I półroczu 2012 r. ogółem poniesione wydatki wyniosły 24 600,00 zł, z tego: 
w rozdziale 01008: 
na opracowanie ekspertyzy, przedstawiającej wpływ projektu na przestrzeganie postanowień 
Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

§ 6050 - 24 600,00 zł – ze środków budżetu państwa (Budżet Wojewody)  

W okresie I półrocza 2012 r. opracowana została ekspertyza, przedstawiająca wpływ 
projektu na przestrzeganie postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej, uzyskano pozwolenie 
wodnoprawne, kontynuowano prace w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.  
Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 suchego zbiornika 
przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) zostanie osiągnięty w 2013 r. 
 
 
 
5. Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy  
 
• Okres realizacji: 2010 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 826 126,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 398 701,58 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

W pierwszym półroczu bieżącego roku zakończono realizację pierwszej fali badania 
„Pracodawcy Podkarpacia”, przyjęto raport metodologiczny drugiej fali badania, której 
wykonanie zostało rozpoczęte (badania terenowe – ilościowe i jakościowe) i praktycznie  
w 99% zrealizowane. W związku z zatwierdzeniem raportu z pierwszej fali badania 
zorganizowano cykl audycji radiowych oraz artykułów prasowych upowszechniających wyniki 
badania oraz konferencję, w której wzięło udział niemal 140 przedstawicieli pracodawców, 
związków zawodowych, administracji rządowej oraz samorządowej na różnych szczeblach, 
sektora edukacji oraz świata nauki. Wyłoniono w postępowaniu przetargowym wykonawcę 
badania „Analiza trendów rozwojowych sektora usług nierynkowych w województwie 
podkarpackim”, został opracowany i zaakceptowany raport metodologiczny badania. 
Badanie ma zostać zrealizowane w bieżącym roku budżetowym. Z końcem roku 2011 
uruchomiono stronę internetową www.porp.wup-rzeszow.pl, która w pierwszym półroczu 
została uzupełniona o treści historyczne, osiągnęła swoją pełną planowaną funkcjonalność  
i jest aktualizowana na bieżąco. Na stronie znajdują się m.in.: aktualne dane dot. bezrobocia 
i wskaźniki związane z osobami pracującymi (wizualizacja za pomocą map, wykresów 
i tabel) – dane udostępnione na stronie sięgają 2007 roku, biblioteka raportów (na koniec 
czerwca zamieszczono w niej 155 raportów), komentarze ekspertów dot. sytuacji 
gospodarczej i na rynku pracy w regionie, artykuły dot. rynku pracy oraz artykuły z bieżących 
prac w ramach projektu – do końca czerwca zamieszczono na stronie 495 artykułów. Strona 
w wybranym zakresie funkcjonuje również w języku angielskim. Opracowano raporty: Analiza 
sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2011 roku (raport został 
opublikowany w wersji książkowej i rozesłany do interesariuszy projektu), Ranking zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych w II półroczu 2011 roku, Analiza efektywności aktywnych form 
promocji zatrudnienia. Ponadto zebrano dane o pełnej populacji bezrobotnych z terenu 
województwa podkarpackiego w oparciu o System Informatyczny Syriusz, który wspomaga 
pracę Powiatowych Urzędów Pracy – bazy zostały zintegrowane, opracowano koncepcję 
raportów powiatowych i wojewódzkich, które w najbliższym czasie zostaną przygotowane; 
opracowano koncepcję realizacji badania losów absolwentów publicznych szkół zawodowych 
województwa podkarpackiego – jest to badanie longitudialne na pełnej próbie respondentów, 
opracowano również narzędzie badawcze i przeprowadzono pierwszy etap badania – 
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ankietę audytoryjną we wszystkich publicznych szkołach zawodowych z terenu województwa 
(zasadnicze szkoły zawodowe i technika), trwa uzupełnianie bazy danych (ok. 12 tys. 
respondentów). W ramach zadania pracujący w projekcie eksperci opracowali i wygłosili 
kilkanaście prezentacji i wykładów dotyczących wyników badań, sytuacji na rynku pracy oraz 
rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (m.in. w ramach targów pracy, konferencji 
dot. sektora edukacji, spotkań „Pierwsza Praca”). Podjęto współpracę z sześcioma 
wojewódzkimi urzędami pracy z terenu całej Polski nad opracowaniem systemu 
monitorowania osób młodych na rynku pracy. Inicjatywa ta jest realizowana w ramach 
European Network on RegionalLabour Market Monitoring działającej przy Uniwersytecie  
im. Goethego we Frankfurcie. Grupa robocza pracująca nad opracowaniem systemu ma 
również przeprowadzić test systemu. System z założenia ma charakter ogólnopolski, jednak 
wiedza z jego budowy i testowania ma posłużyć do opracowania systemu monitorowania 
sytuacji osób młodych na rynku pracy, który zostanie wdrożony w obserwatoriach rynku 
pracy w całej Europie. 

 
 
 
6. 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: 2010 – 2020  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 301 185,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 103 535,25 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  
Na powyższą kwotę składały się wynagrodzenia ekspertów. 
Liczba udzielonych przedsiębiorcom przez COIE usług pro – eksport: 158. 
Liczba udzielonych inwestorom zagranicznym przez COIE usług pro – biz: 65. 
Większość zrealizowanych usług w sferze pro-eksport to obsługa przedsiębiorców 

zagranicznych poszukujących dostawców w województwie podkarpackim, kontakt do tych 
firm został przekazany za pośrednictwem WPHI Ambasad RP. Na bieżąco informowano 
także przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach.  

W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych Podkarpackie COIE zorganizowało już  
i kompleksowo przygotowało kilkanaście wizyt inwestorów zagranicznych. Ekspert pro-biz 
włącza się również w promocję potencjału inwestycyjnego województwa w kraju i za granicą.  

Pracownicy COIE uczestniczyli w Targach Doliny Lotniczej w Rzeszowie, na którym 
COIE miało swoje stoisko. W ramach targów udzielano przedsiębiorcom informacji odnośnie 
działalności COIE oraz możliwości wsparcia eksportu i inwestycji. 
 
 
 
7. „Zakup pojazdów szynowych na potrzeby kolejowych przewozów osób  

w województwie podkarpackim”, RPO WP na lata 2007-2013, Działanie 2.1 
Infrastruktura komunikacyjna Schemat E: Infrastruktura kolejowa  

 
• Okres realizacji: 2011 – 2014 r.  
• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 45 000,00 zł  
• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  
• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  
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Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu 2012 r. Kwota wydatków zaplanowanych 
na 2012 r. obejmuje zakup sprzętu komputerowego - 15 000,00 zł. oraz opracowanie opisu 
przedmiotu zamówienia na zakup dwóch dwuczłonowych autobusów szynowych z napędem 
elektrycznym oraz jednego dwuczłonowego autobusu szynowego z napędem spalinowym – 
30 000,00 zł. 
 
 
 
8. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich 

realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, 
świętokrzyskie”, POIiŚ na lata 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój Transportu 
Kolejowego. 

 
• Okres realizacji: 2011 – 2014 r. 

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 205 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu 2012 r. Zadanie obejmuje zakup jednego 
trójczłonowego Elektrycznego Zespołu Trakcyjnego. Kwota wydatków zaplanowanych na 
2012 r. przeznaczona jest na pokrycie wkładu własnego ,tj. 25 % ceny opracowania Studium 
Wykonalności.  
 
 
 
9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola  

odc. Granica Województwa - Stalowa Wola.  
 
• Okres realizacji: 2011 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 19 984 132,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 48,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

• W ramach realizacji zadania w okresie pierwszego półrocza 2012 wykonano następujące 
prace: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowę, nawierzchnie, roboty 
wykończeniowe  

 
 
 
10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec  

- Szczebrzeszyn odc. Zarzecze - Granica Województwa. 
 
• Okres realizacji: 2011 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 10 161 302,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 749 873,61 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 
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W okresie pierwszego półrocza 2012 wykonano rozbiórkę mostu na rzece Tanew oraz na 
rzece Harasiuki. Wykonano most objazdowy oraz realizowano roboty związane  
z wykonywaniem nowego mostu tj. wykonano przyczółki i cześć podpór pośrednich.  

W ramach budowy nowego wiaduktu nad linią LHS w m. Zarzecze zrealizowano 
przyczółki do wiaduktu, podpory pośrednie, nasypy do dróg dojazdowych i wykonano 
chodniki oraz zatoki autobusowe. 
 
 
 
11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec  

- Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II. 
 
• Okres realizacji: 2011 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 5 000 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

W dniu 04.11.2011r podpisano umowę na wykonanie zadania w trybie „zaprojektuj  
i wybuduj” z firmą MPDiM Rzeszów. W pierwszym półroczu 2012 przystąpiono do prac 
projektowych; sporządzono studium wykonalności projektu, opracowano mapę do celów 
projektowych, opracowano dokumentacje geotechniczną oraz sporządzono koncepcję 
projektu drogowego rozwiązania zmiany niwelety drogi w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego. 
Zweryfikowano istniejąca dokumentację w zakresie: branży drogowej, teletechnicznej, 
elektrycznej i sanitarnej. Opracowano projekt koncepcyjny budowy kładki dla pieszych na 
potoku Budzisz. Obecnie realizowane są prace nad rozwiązaniem wysokościowym na  
ul. Rzeszowskiej i projektowanym rondzie. Opracowano szczegółowe specyfikację 
techniczne. Wykonawca przystąpił do prac związanych z usunięciem warstwy humusu  
i darniny w km 61+700-61+760 strona lewa i do wycinki drzew i krzewów przy  
ul. Rzeszowskiej, przystąpił do profilowania i zagęszczenia podłoża – ul. Rzeszowska strona 
prawa. 
 
 
 
12. Rozbudowa dr. woj. Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary odc. 

Granica Województwa – Leżajsk. 
 
• Okres realizacji: 2011 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 25 710 931,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 360,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Po podpisaniu umowy z wykonawcą robót firmą STRABAG Sp. z o.o., w dniu 
16.04.2012r oraz umowy na Inżyniera Kontraktu z firmą: Krośnieńska Dyrekcja Inwestycji  
Sp. z o.o. nastąpiło przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych w dniu 
08.05.2012r. W ramach realizacji robót wykonano: koryta pod konstrukcję poszerzenia na 
odcinku próbnym w km 1+919 – 2+569 str. L, usunięcie warstwy humusu wraz  
z wywiezieniem nadmiaru humusu w km 1+510 – 5+175, po obu str. drogi, usunięcie 
warstwy humusu wraz z wywiezieniem nadmiaru humusu w km 5+175 – 5+810; 8+790 – 
10+000; 10+315 – 10+500 po obu stronach drogi; 8+270 – 8+420 strona prawa; wykonanie 
stabilizacji 1,5MPa na konstrukcji poszerzenia w km 1+919 – 2+569 strona prawa; 
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wykonanie warstwy kruszywa 0/31,5 na konstrukcji poszerzenia w km 1+919 – 2+569 strona 
prawa; rozebranie barier energochłonnych w km 8+650 – 8+928 po obu stronach jezdni; 
wykonanie nasypów pod konstrukcje chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem w km 
2+906 – 4+081; 4+451 – 5+499;  wykonanie nasypu pod drogę serwisową w km 8+647 – 
9+691; rozebranie ogrodzeń w km 11+288 – 11+306 strona lewa; 11+348 – 1+421; 11+430 
– 11+469 strona prawa; frezowanie nawierzchni bitumicznej w km 10+019 – 10+053; 10+315 
– 10+800 strona prawa; rozebranie podbudowy z tłucznia w km 10+019 – 10+053; 10+315 – 
10+800 strona prawa; wykonanie koryta pod konstrukcję materacy w km 8+290 – 8+400 
strona prawa; usunięcie humusu przy obiekcie MT-2; formowanie nasypów przy MT-2; 
wykonanie podpory z płyt drogowych 300x150x15; obiekt MD-2; 
 
 
 
13. Rozbudowa dr. woj. Nr 880 Jarosław - Pruchnik . 
 
• Okres realizacji: 2011 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 7 460 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Obecnie trwa uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
 
 
 
14. 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: 2011 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 27 000 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu roku 2012 wykonano następujące 
prace: uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie Delegatura w Krośnie.  

Ogłoszono postępowanie przetargowe w dniu 08.06.2012r, mające na celu wyłonienie 
wykonawcy robót dla przedmiotowego zadania. 
 
 
 
15. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni  

z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami 
krajowymi Nr 9 Radom – Barwinek i Nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L – 71 

 
• Okres realizacji: 2012 – 2015  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 300 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  
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• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na pięć etapów, których realizacja planowana 
jest: IV etap 2012-2015, realizacja etapów I, II, III i V planowana jest w latach 2016-2020.  

W chwili obecnej została opracowana dokumentacja przetargowa i planowane jest 
ogłoszenie przetargu na realizację czwartego etapu zadania i wykonanie dokumentacji 
projektowej dla etapu I, II, III i V. 
 
 
 
16. Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 

764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875. 
 
• Okres realizacji: 2009 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 57 340 567,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 756 450,05 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

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 w trybie „zaprojektuj – wybuduj” – „MOTA ENGIL” CENTRAL 
EUROPA. Wartość robót wg zawartej umowy wynosi 126 867 640,19 zł. Przedmiotowe 
zadanie realizuje Województwo Świętokrzyskie -Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Kielcach w współpracy z Województwem Podkarpackim – Podkarpackim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie. W dniu 29.11.2011r została wydana przez Regionalnego 
Dyrektora ochrony Środowiska Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia sprostowana Postanowieniem z dnia 16.01.2012r. Złożono 
wnioski o wydanie decyzji  ZRID w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach oraz w Urzędzie 
Wojewódzkim w Rzeszowie delegatura w Tarnobrzegu. Obecnie trwa postępowanie. 
 
 
 
17. Odbudowa mostu na ulicy 3 Maja w Ropczycach 
 
• Okres realizacji: 2011 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 100 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 99 876,32 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i wykonanie 
odbudowy mostu zawarto dniu 28.12.2011r. umowę z wykonawcą MOTA ENGIL. Wartość 
podpisanej umowy wynosi 1 949 332,19 zł. Wykonano dokumentację techniczną, która 
została częściowo przekazana do PZDW. Wydana została decyzja  o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie 
pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy. 
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18. Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – 

Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do ulicy 
Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i 
urządzeniami budowlanymi 

 
• Okres realizacji: 2012 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 15 000 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich uzyskał zgodę na realizację inwestycji 
drogowej, która została wydana Decyzją nr 6/10  Wojewody Podkarpackiego w dniu 
07.05.2010r.  

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 17.02.2012r, podpisano  
w umowę z wykonawcą firmą Budimex Warszawa na kwotę 27 416 258,39 zł oraz  po 
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 25.05.2012r, zawarto umowę  
z Inżynierem Kontraktu firmą Promost Consulting Rzeszów na wartość 735 540,00 zł. 
 
 
 
19. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2015  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 5 526 964,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Trwają prace przygotowawcze do przeprowadzenia przetargu na realizację 
przedsięwzięcia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
 
 
20. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie. 
 
• Okres realizacji: 2010 – 2019  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 16 494 639,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 54 258,18 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

a) W dniu 11 marca 2011 r. podpisana została umowa dla dużego projektu 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.  

b) W dniu 5 kwietnia 2011 r. poddano konsultacjom społecznym projekt aktualizacji założeń 
projektu w zakresie przebiegu tras oraz przyjętych technologii wykonania. W dniu  
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11 lipca 2011 r., podczas posiedzenia Komitetu Sterującego oficjalnie przekazane 
zostało zaktualizowane Studium Wykonalności projektu.  

c) 23 grudnia 2011 r. zostało ogłoszenie postępowanie na „Świadczenie kompleksowej 
obsługi prawnej przy realizacji projektu”. Podpisanie umowy na świadczenie 
kompleksowej obsługi prawnej przy realizacji projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej – województwo podkarpackie”. W wyniku zakończonego postępowania 
przetargowego, Wykonawcą zostało Konsorcjum Kancelaria Prawna NBC-LEX Zdzisław 
Glimos Sp.k i Nizielski&Borys Consulting Sp. Z o. o. z Katowic. Umowa została 
podpisana w dniu 9 marca 2012 r.  

d) Od 14 marca 2012 r. trwały prace Zespołu Projektowego nad opisem przedmiotu 
zamówienia dla zlecenia w zakresie przygotowania projektu specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia – dostawa sprzętu i wyposażenia do realizacji projektu w trybie 
przetargu nieograniczonego oraz konsultacje w sprawie zlecenia w zakresie 
przygotowania pisemnej opinii prawnej w zakresie podstawy prawnej wyboru Partnera 
DBO i konsultacje w sprawie zlecenia w zakresie przygotowania projektu Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia – wybór Inżyniera Kontraktu w trybie przetargu 
nieograniczonego.  

e) 17 kwietnia 2012 r. zlecono wykonanie pisemnej opinii prawnej w zakresie podstawy 
prawnej wyboru Partnera DBO. 

f) 30 kwietnia 2012 r. otrzymano od Kancelarii Prawnej NBC - LEX projekt Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na wybór Inżyniera Kontraktu w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

g) W dniu 14 maja 2012 r. zostało ogłoszone postępowanie na „Dostawę infrastruktury 
sprzętowej na potrzeby zespołu zarządzającego projektem. 

h) 25 czerwca 2012 r. w wyniku otwarcia ofert na dostawę infrastruktury sprzętowej 
postępowanie zostało unieważnione z powodu nie złożenia w postępowaniu żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu (złożona oferta nie spełniła minimalnych parametrów 
technicznych, jakie Zamawiający określił w SIWZ). Wynik ogłoszenia na wolne 
stanowiska pracy nie został rozstrzygnięty z powodów rezygnacji z podjęcia zatrudniona 
wyłonionej w postępowaniu osoby, niewykazania się wystarczającą wiedzą merytoryczną 
oraz niespełnienie wymogów formalnych przez kandydatów.  

i) 11 lipca 2012 r.  zostało ogłoszone postępowanie na partnerstwo publiczno-prywatne dla 
przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią 
szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem. 

 
 
 
21. PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej. 
 
• Okres realizacji: 2009 – 2018  
• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 73 257 831,00 zł  
• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 40 086,21 zł  
• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  
a) 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.  
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• Decyzją nr UDA-RPPK.03.01.00-18-032/10-01 z dnia 14 czerwca 2011 r. Zarząd 
Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie bezwarunkowej decyzji  
o realizacji.  

• Wybór Wykonawcy dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu. Projekt 
dokumentacji został przekazany w dniu 18 marca 2011 r.  

• 27 września 2011 r. złożenie wniosku o płatność za okres 29.06.2011 – 27.09.2011 r. 
• W dniu 30.09.2011 r. został odebrany SIWZ na Inżyniera Kontraktu  
• 30 września 2011 r. ogłoszenie postępowania na Inżyniera Kontraktu.  
• 27 grudnia 2011 r. złożenie wniosku o płatność za okres 28.09.2011 – 27.12.2011 r. 
• W dniach 21-24 lutego 2012 r. zostaje przekazany do Departamentu Wdrażania 

Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego zmieniony wniosek 
o dofinansowanie. 

• Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dnia 29 lutego 2012 r. z firmą 
Infostrategia – Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie.  

• 21 marca 2012 r. Aktualizacja wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (kwartalne 
zapotrzebowanie na środki PLN, umowa dot. Zarządzania Projektem). 

• 27 marca 2012 r. złożono wniosek o płatność. 
• 25 kwietnia 2012 r. został złożony wniosek o płatność zaliczkową oraz kwartalne 

zapotrzebowanie na środki. 
• 18 czerwca 2012 r. ogłoszono postępowanie na „Modernizację pasywnej infrastruktury 

sieciowej urzędów JST”.  
• 28 czerwca 2012 r. Zlecenie do Departamentu Budżetu i Finansów uruchomienia 

środków finansowych dla partnerów projektu. 
• 13 lipca 2012 r. otwarcie ofert na „Modernizację pasywnej infrastruktury sieciowej 

urzędów JST”.  
 
 
 
22. Podkarpacki System Informacji Medycznej „PSIM”. 
 
• Okres realizacji: 2009 – 2018  
• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 31 816 695,00 zł  
• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 2 999,99 zł  
• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  
a) 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  
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.  

b) W dniu 31 marca 2011 r. przekazany został przez Wykonawcę projekt Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na postępowanie na Inżyniera Kontraktu. 

c) 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. 

d) Decyzją nr UDA-RPPK.03.01.00-18-033/10-01 z dnia 31 maja 2011 r. Zarząd 
Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o bezwarunkowej realizacji projektu 
„Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”.  

e) 9 czerwca 2011 r. W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa decyzji  
o bezwarunkowej realizacji projektu własnego PSIM, przedstawiono harmonogramy 
realizacji i integracji systemów w szpitalach uczestniczących w projekcie. 
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f) 14 września 2011 r. zostało ogłoszone zamówienie na „Usługa zarządzania i promocji 
projektu świadczoną przez Inżyniera Kontraktu” – termin otwarcia ofert 26 października 
2011 r.  

g) 25 października 2011 r. i 3 listopada 2011 r. przesunięcia terminów składania ofert na IK. 
h) 17 listopada 2011 r. – 24 maja 2012 r. Weryfikacja wniosków o dofinansowanie 

indywidualnych projektów kluczowych złożonych w ramach priorytetowej  
III Społeczeństwo informacyjne RPO WP 2007-2013 

i) 28 listopada odbyło się otwarcie złożonych ofert. W wyniku weryfikacji dokumentacji 
złożonych przez cztery firmy, dwie przeszły ocenę pozytywnie, a dwie zostały odrzucone. 

j) 27 grudnia 2011 r. złożono wniosek o płatność za okres 28.09.2011 – 27.12.2011. 
k) W dniu 28 grudnia 2011 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy tj. Europejskie 

Centrum Technologii Informatycznych i Zarządzania ITmed Sp. Z o. o., ul. Inowrocławska 
17/18, 53-653 Wrocław oraz Nizielski & Borys Consulting Sp. z o.o., ul. Astrów 10,  
40-045 Katowice. 

l) 9 stycznia 2012 r. InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna złożyli 
odwołanie od decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego do 
Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych.  

m) 6 lutego 2012 r. została wysłana skarga na decyzję wydaną przez Krajową Izbę 
Odwoławczą w dniu 19 stycznia 2012 r. 

n) 27 marca 2012 r. złożono wniosek o płatność za okres 28.12.2011 – 27.03.2012. 
o) W dniu 18 kwietnia Sąd Okręgowy w Rzeszowie w całości oddalił orzeczenie wydane 

przez KIO. 
p) 30 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa z Konsorcjum Europejskie Centrum 

technologii Informatycznych i Zarządzania ITMED Sp. Z o.o. i Nizielski&Borys Consulting 
Sp. Z o. o z Katowic na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. W ramach umowy IK 
opracowuje wszelkie niezbędne dokumenty związane z realizacją projektu i składa do 
Departamentu celem ich weryfikacji tj. wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność wraz 
z całą kompletną dokumentacją. 

q) 27 czerwca 2012 r. złożono wniosek o płatność za okres 28.03.2012 – 27.06.2012. 
 
 
 
23. Projekt systemowy pt. “Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania 

Regionalnej Strategii innowacji w latach 2007-2013 w województwie 
podkarpackim’.  

 
• Okres realizacji: 2008 – 2013  
• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 9 233 463,00 zł  
• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 1 539 879,98 zł  
• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  
W I półroczu 2012 r. Województwo Podkarpackie przystąpiło do konglomeratu „Greater 
Region and Upper Rhine Metropolitan Region and Partners: the citizens  
at the heart of territorial cooperation”, w ramach którego zorganizowana zostanie 
międzynarodowa konferencja podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów  
w Brukseli (Open Days 2012).  
W związku z koniecznością określenia inteligentnej specjalizacji dla regionu, Województwo 
Podkarpackie przystąpiło do inicjatywy Komisji Europejskiej  
„S3 Platform”, która wspiera regiony UE w określeniu ich potencjałów rozwojowych  
w obszarze innowacji.  
Ponadto z projektu sfinansowana została wizyta władz samorządowych oraz przedstawicieli 
klastrów w Chinach (22-28.04.12r.). Efektem wizyty było podpisanie listu intencyjnego w 
sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim oraz  
Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang. 
Wspólnie z Wydziałem Promocji i Inwestycji Ambasady Polskiej w Hadze uczestniczono 
także w targach National Branding & Investment, które odbyły się  
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w dniach 6-8 marca br. w Eindhoven (Holandia). Tematem przewodnim zorganizowanego 
stoiska były innowacje, przemysł lotniczy oraz możliwości inwestycyjne w Województwie 
Podkarpackim. W dniu 8 marca na terenie targów miało miejsce seminarium „Aerospace – 
Innovation of Podkarpackie Region”, podczas którego przedstawiono prezentacje w zakresie 
możliwości inwestycyjnych  
w regionie. 
W ramach projektu sfinansowany został udział w VI Międzynarodowym Forum Dni Nauki i 
Technologii Polska – Wschód, zorganizowanym w Białymstoku  
(21-23 maja 2012r.), podczas którego Województwo Podkarpackie wyróżnione zostało 
nagrodą za najlepszą promocję regionu.  
W Stalowej Woli (18.05.2012r.) oraz w Sanoku (29.06.2012r.) zorganizowany został 
Podkarpacki Festiwal Nauki i Techniki, którego celem była promocja kultury innowacji, 
kreatywności i nauki przedmiotów ścisłych. 
W ramach projektu finansowano również udział przedstawicieli Samorządu Województwa 
Podkarpackiego oraz Partnerów projektu w inicjatywach krajowych  
i zagranicznych z zakresu Regionalnej Strategii Innowacji. 
Pozostałe działania promocyjne związane były z emisją audycji radiowych  
z cyklu „Innowator” w Polskim Radiu Rzeszów S.A. oraz programem  
pn. „Innowacyjne podkarpackie”, który emitowany jest w Telewizji Polskiej S.A. Oddział w 
Rzeszowie.  
W dniu 28 czerwca 2012r. w dodatku „Liderzy Innowacyjności” do Dziennika Gazety Prawnej 
ukazał się artykuł pn. „Odczytać znaki nadchodzących czasów”, promujący region 
podkarpacki oraz podsumowujący III Forum Innowacji, zorganizowane w Rzeszowie w 
dniach 30-31 maja 2012 r. 
Ponadto wydatkowano środki na przygotowanie gadżetów promujących innowacyjne 
Województwo Podkarpackie oraz projekt systemowy. 
Zgodnie z założeniami projektu zorganizowane zostało Podkarpackie Forum Innowacyjności 
(21-22 lutego 2012r.) oraz odbyły się dwa posiedzenia Podkarpackiej Rady Innowacyjności 
(14.02 oraz 19.06 2012r.). Uchwałą PRI nr 2/2012 z dnia 19.06.12r. Klaster Jakości Życia 
„Kraina Podkarpacie” dodany został do listy klastrów i inicjatyw klastrowych objętych 
wsparciem finansowym w ramach projektu systemowego. 
Jednym z głównych celów projektu jest stworzenie strategicznych dokumentów dla 
Województwa Podkarpackiego. W tym zakresie dokonano odbioru przewodnika pt. „Dobre 
praktyki w zakresie infrastruktury dla rozwoju MŚP” oraz wydrukowano aktualizację 
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013. 
Pozostałe wydatki związane były z działalnością Regionalnego Centrum Transferu Innowacji 
(RCTI) i sieci Punktów Kontaktowych (PK) (Rzeszów, Tarnobrzeg, Przemyśl, Krosno, 
Stalowa Wola, Mielec), w ramach których obsłużonych zostało 212 klientów (doradztwo w 
zakresie finansowania innowacyjnych inwestycji, audyty technologiczne, spotkania 
kooperacyjne itp.). 
 
 
 
24. System Informacji o Funduszach Europejskich - Program Operacyjny Pomoc 

Techniczna 
 
• Okres realizacji: 2009 – 2015  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 984 714,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 349 470,77 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

Realizacja zadania (stan na dzień 30 czerwca 2012) odbywa się terminowo. 
Wydatkowanie w I półroczu 2012 roku osiągnęło pułap 94 % kwoty środków otrzymanych w 
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ramach I oraz II transzy dotacji celowej ( zgodnie z harmonogramem transz dotacji celowej tj. 
370 000,00 zł), co stanowi 35 % planowanych nakładów finansowych w 2012 r. 
Niewykonanie planu półrocznego w 100% związane jest z przedłużeniem postępowań na 
działania informacyjno-promocyjnych, za które płatności zostaną zrealizowane w III/IV 
kwartale ( m.in. wykonanie artykułów promocyjnych, organizacja spotkań informacyjnych 
promujących dobre praktyki, zakup ubrań służbowych).  

W ramach projektu „System informacji o Funduszach Europejskich” 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 15 konsultantów. Od początku roku przeprowadzono 76 spotkań informacyjnych dla 
beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. W tym we współpracy  
z Oddziałem Szkoleń i Działań Informacyjno - Promocyjnych RPO zorganizowano 
konsultacje z zakresu Prawa Zamówień Publicznych po nowelizacji. Obyło się 47 takich 
spotkań.  

Konsultanci uczestniczyli w ponad 35 imprezach i 45 Mobilnych Punktach 
Informacyjnych, podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania 
projektów.  

Od 1 stycznia 2011 r. wdrożono usługę – pomoc w rozliczaniu projektów 
dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W 2012 roku wdrożono kolejną usługę – 
informowania o możliwości realizowania projektów w formule Partnerstwa Publiczno-
prywatnego.  

Konsultant LPI Stalowa Wola – Joanna Skrzypek była prelegentem na Konferencji 
Projektu Spin Promotor organizowanej w dniu 29 maja br. w Rzeszowie, w którym 
uczestniczyło 111 osób. Konsultanci zorganizowali również spotkanie informacyjne na 
uczelniach rzeszowskich gdzie zachęcali studentów do wzięcia udziału w kole dla 
”Sympatyków Funduszy Europejskich”.  

Notuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy 
Punktów. Od początku 2012 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 3 000 porad 
bezpośrednich, blisko 3 000 drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na blisko 500 zapytań w 
formie elektronicznej.  

Ogromnym zainteresowaniem cieszą się spotkania informacyjne w ramach akcji 
„Fundusze Europejskie dla najmłodszych”. Przeprowadzono już 64 takich spotkań, w których 
uczestniczyło blisko 4 000 dzieci. Lekcje zostały przeprowadzone przy współpracy z 
Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie, Powiatową Policji w Dębicy, Komendą 
Powiatową Policji w Nisku, Komendą Powiatową Policji w Stalowej Woli – a w przypadku 
Przemyśla we współpracy ze Strażą Miejską. Planuje się również współprace ze Strażą 
Graniczna w miejscowościach na pograniczu województwa.  

Konsultanci Sieci Punktów Informacyjnych zorganizowali dla dzieci trzydniowe ferie, które 
odbyły się w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. W spotkaniu brało udział 60 dzieci.  

W programie zajęć dla dzieci znalazły się miedzy innymi gry i zabawy z Funduszami 
Europejskimi, odbyła się również wycieczka do Radia Via oraz do Muzeum Dobranocek.  

W I półroczu br. miała miejsce również kampania promocyjno-informacyjna Sieci 
Punktów Informacyjnych podczas rozgrywek sportowych Asseco Resovia Rzeszów.  

Sieć Punktów uczestniczyła w otwarciu nowego terminala lotniska Rzeszów-Jasionka 
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego.  

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych 
Funduszami Europejskimi. Poza tym dysponuje materiałami promocyjnymi, które służą 
promocji NSS na lata 2007-2013 podczas imprez plenerowych, spotkań informacyjnych itp. 
Nie istnieją zagrożenia związane z realizacją projektu. 
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25. Obserwatorium Integracji Społecznej – umowa nr CRZL/WRPII/1.16/1/10 do  
2013 roku. 

 
• Okres realizacji: 2011 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 393 111,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 105 928,14 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

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.  

Środki przeznaczono na: 

W 2012 roku zaplanowano na realizację zadań wydatki w kwocie 393 111,00 zł. Plan został 
wykonany do 30.06.2012 roku w wysokości 105 928,14zł tj. 26,95 % planu.  

1) Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 91 964,17 zł., 
2) Pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu na kwotę 13 963,97 zł.   

 
 
 
26. Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego  
 
• Okres realizacji: 2011 – 2015  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 3 100 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 923 547,62 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

W I półroczu 2012 roku Urząd Marszałkowski wspólnie z partnerem projektu tj. 
Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego prowadził szereg działań zmierzających do 
skompletowania dokumentacji będącej załącznikiem do wniosku o dofinansowanie projektu.  

Grupa projektowa pracowała nad przygotowaniem kompletnej dokumentacji technicznej 
obiektu, zgodniej z założeniami oraz wymogami stawianymi przez zleceniodawcę. Ponadto 
prowadzono działania z innymi jednostkami zewnętrznymi, 
występowano m.in.: 
- o określenie warunków technicznych przebudowy oraz zabezpieczenia istniejącej sieci 
telekomunikacyjnej, 
- z wnioskiem do Karpackiej Spółki Gazownictwa o wydanie warunków technicznych 
zabezpieczenia oraz przełożenia istniejącej sieci gazowej, 
- z wnioskiem do Zakładu gospodarki Wodno – Ściekowej w Trzebownisku 
- z wnioskiem do PGE Dystrybucja o określenie warunków zasilania Centrum, 
- z wnioskiem do Urzędu Gminy Trzebownisko o wydanie Decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgodna realizacje przedsięwzięcia, 
- z wnioskiem do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o wydanie warunków 
technicznych przełożenia istniejącej kanalizacji deszczowej, 

W dniu 27.06.2012 roku złożono dwa wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. 
Wnioski złożono odpowiednio w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie na wydanie decyzji 
pozwolenia na budowę Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa 
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Podkarpackiego oraz w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim o wydanie pozwolenia na 
budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej DK nr 869 do Centrum Wystawienniczo – 
Kongresowego.  

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki 
kongresowej i targowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 
wraz z wymaganymi załącznikami został ostatecznie dostarczony w wersji papierowej  
i elektronicznej do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w dniu 29 czerwca br. 
 
 
 
27. Projekt 1031 R4 TOURAGE 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 159 481,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 37 017,94 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem. Kwota wydatkowana  
w I półroczu 2012 roku została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników, 
składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy oraz zagraniczne podróże 
służbowe. 
 
 
 
28. Projekt 1130 R4 MOG 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 77 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 38 822,83 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

Celem „Projektu 1130 R4 MOG” jest stworzenie dokumentu „przewodnika” odnoszącego 
się do problematyki zrównoważonego transportu na obszarach wiejskich. Projekt 1130 R4 
MOVE ON GREEN (MOG) realizowany jest w ramach Programu INTERREG IV C. Projekt 
ma umożliwić wymianę doświadczeń i dobrych praktyk  pomiędzy uczestnikami projektu oraz 
opracowanie wspólnej strategii mającej na celu polepszenie sytuacji regionów wiejskich.  
Okres realizacji projektu MOG wynikający z umowy o współpracy z partnerem wiodącym 
obejmuje okres 36 miesięcy : od 01-01-2012 do 31-12-2014 roku.  
Nakłady finansowe na rok 2012 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą  
77 000 zł.  
W I półroczu 2012 r. wydatki z tytułu realizowanego projektu wyniosły 38 822,83 zł. Zgodne  
z budżetem projektu MOG wydatki obejmowały: 
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz składki 
na Fundusz Pracy dla wszystkich pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację 
projektu m.in. praca nad dokumentem zawierającym wytyczne do badań lokalnych, 
gromadzenie danych dotyczących transportu, przygotowywanie artykułów do mediów. 
Wynagrodzenia oraz pochodne są zgodne z budżetem projektu oraz zostaną zrefundowane 
w wysokości 85 % z budżetu Unii Europejskiej. 
- wyjazd na konferencję otwierającą realizację projektu MOG w Teruel w Hiszpanii dla dwóch 
osób, celem spotkania było omówienie działań podejmowanych w trakcie trwania projektu 
oraz negocjowanie warunków umowy partnerskiej. 
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- zawarcie umowy zlecenia z pracownikiem odpowiedzialnym za koordynację finansową 
projektu m.in. prowadzenie analiz finansowych i rozliczeń projektu za 2012 r. zgodnie  
z wymogami programu INTERREG IVC, przygotowanie oraz podpisywanie dokumentacji 
wymaganej do przedłożenia kontroli I stopnia, zatwierdzanie i kwalifikacja wydatków  
w projekcie, opis dokumentów finansowych, analizowanie postępu finansowego realizacji 
projektu. 
- sporządzenie raportu z badań „Transport na obszarach wiejskich w powiatach 
lubaczowskim i brzozowskim”. Pytania do badań zostały opracowane przez pracowników 
Departamentu Ochrony Środowiska - zgodnie z wytycznymi partnera wiodącego, badanie 
zostało przeprowadzone przez firmę BBIAS w Rzeszowie (umowa zalecenie).  

Wszystkie działania podjęte w I półroczu 2012 r. zostały zrealizowane zgodnie  
z harmonogramem oraz budżetem projektu (Budget Move On Green – Podkarpackie). 
 
 
 
29. Projekt pn. Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój kompetencji 

kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych  
w województwie podkarpackim realizowany w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 

 
• Okres realizacji: 2011 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 4 357 942,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 779 256,03 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

08.11.2011 roku podpisano „Prawa i  obowiązki” Województwa Podkarpackiego 
/Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach POKL (Załącznik do 
Uchwały nr 90/2053/11/ Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie).  
Przygotowano niezbędną dokumentację do realizacji projektu a w szczególności do rekrutacji 
na szkolenia przewidziane w projekcie. Przeprowadzono przetargi zgodnie z PZP na m.in.: 
na materiały promocyjne, kadrę do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych i kursów 
doskonalących.  
 
 
 
30. „Podkarpacie stawia na zawodowców”- Projekt systemowy 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2014  
• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 10 774 198,00 zł  
• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  
• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w 

I półroczu 2012 r.:  
W związku z procesem przygotowania wniosku aplikacyjnego (konieczność opracowania 

budżetów szczegółowych dla 30 partnerów – organów prowadzących szkoły zawodowe  
z terenu województwa i ich uwzględnienia w zapisach wniosku) oraz jego oceną formalną  
i merytoryczną – środki na realizację projektu nie zostały uruchomione w I półroczu 2012 r. 
Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu – podjęto działania przygotowawcze 
niezbędne do podjęcia form wsparcia przewidzianych w projekcie, przy czym przepływy 
finansowe dokonane zostaną dopiero w II półroczu br. 
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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 

 
• Okres realizacji: 2009 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 4 968 168,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 1 414 320,07 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Wymieniona kwota poniesionych wydatków od początku realizacji projektu nie ujmuje 
środków w wysokości 222,00 zł zwróconych do beneficjenta systemowego, a następnie do 
IP, w związku ze zwrotem przez Izbę Skarbową w Katowicach z tytułu nadpłaty za wydanie 
interpretacji indywidualnej w zakresie prawa podatkowego, oraz zwrotu do IP 
niewykorzystanych w 2010 r. wydatków majątkowych w kwocie 530,91 zł. Kwota ta została 
również pomniejszona o 40.800,00 zł z tytułu zwrotu w 2012 r. stypendium przez uczestnika 
projektu, który nie wywiązał się z obowiązku obrony rozprawy doktorskiej w terminie 
określonym umową o przekazywanie stypendium. We wniosku o płatność za okres od  
1 kwietnia do 30 czerwca br. złożonym do WUP dokonana została korekta finansowa 
dotycząca wniosków, w których rozliczone zostały transze wypłat stypendium dla tego 
uczestnika projektu. Równocześnie w złożonym wniosku o płatność wykazany został 
przychód w wysokości 1.035,89 zł z tytułu odsetek od zwróconego stypendium.  
 
Do końca czerwca 2012 r. realizowane były wydatki związane z wynagrodzeniem personelu 
zaangażowanego do obsługi projektu z Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu, 
Departamentu Budżetu i Finansów i Departamentu Organizacyjnego, a także Ekspertów 
powołanych do oceny merytorycznej wniosków oraz wypłatą stypendiów. W I półroczu 2012 
r. zakończony został nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 
2011/2012. W trakcie naboru (od 28 listopada 2011 r. do 31 marca 2012 r.) do beneficjenta 
systemowego wpłynęło 76 wniosków stypendialnych, w tym 55 wniosków złożonych zostało 
w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 r. Do końca I półrocza nie zostały podpisane 
nowe umowy o przekazywanie stypendium ponieważ nie została zakończona procedura 
oceny wniosków. W związku z tym, liczba stypendystów, z którymi podpisano umowy od 
początku realizacji projektu w dalszym ciągu wynosi 122. 
 
 
 
32. Szwajcarsko Polski Program Współpracy 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2015  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 6 200 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 165 353,20 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

W ramach pozostałej działalności Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 
od 11 stycznia 2012 r. realizuje 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. Celem głównym realizacji projektu jest polepszenie 
warunków życia mieszkańców domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo- 
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wychowawczych, a także jakości dostarczanych im usług oraz warunków pracy personelu 
tych instytucji. W ramach projektu w 2012 roku realizowane jest 6 zadań: 
- Koszty zarządzania projektem, w ramach wynagrodzeń kadry zarządzającej zostało 
zatrudnionych 5 osób do realizacji zadań związanych z projektem w ramach SPPW,  
- Komponent I- działania inwestycyjne w połączeniu z Komponentem II- działania 
szkoleniowe tworząc logiczną całość, realizowane przez DPS oraz placówki opiekuńczo- 
wychowawcze z województwa podkarpackiego- 14 maja 2012 r. został ogłoszony nabór 
wniosków o dofinansowanie w ramach SPPW w trybie procedury konkursowej, który 
zakończy się 20 sierpnia 2012 r.- wydatki w ramach Komponentu I i II będą realizowane od 
2013 r.; 
- Komponent III- szkolenia pielęgniarek zatrudnionych w DPS-ach wraz z drobnym 
wyposażeniem w niezbędny sprzęt do świadczenia usług- wydatki w ramach Komponentu III 
będą realizowane od 2013 r.; 
- informacja i promocja realizowana przez ROPS oraz Beneficjentów Końcowych- został 
wyemitowany spot reklamowy w telewizji regionalnej o przystąpieniu Województwa 
Podkarpackiego do realizacji projektu w ramach SPPW oraz umieszczono w prasie lokalnej 
ogłoszenia prasowe; 
- Audyt – Rops zobligowany jest do przeprowadzenia dwóch audytów w ramach Projektu 
SPPW KIK- 56- w połowie oraz na zakończenie realizacji projektu - końcowy audyt 
finansowy. 
 
Wydatkowane środki przeznaczono na: 
1) Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 67 265, 34 zł.  
2) Na pozostałe wydatki związane z projektem wydatkowano kwotę 98 087, 86 zł.  
 
 
 
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 WND-PO KL.07.01.03-18-001/09 

 
• Okres realizacji: 2011 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 4 000 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 332 945,33 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

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 2012 
roku realizowane jest 14 zadań w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz koszty 
pośrednie projektu, które są traktowane zadaniowo. 

Wyjaśnienie do wykonania: 

Na rok 2012 zaplanowano wydatki w kwocie 4.000.000,00 zł., które do 30.06.2012r. zostały 
wykonane w wysokości 332.945,33 tj.8,32 % planu.  

Wydatkowane środki przeznaczono na: 
1) Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 285.154,47 zł.  
2) Na pozostałe wydatki związane z projektem wydatkowano kwotę 47.790,86 zł.  
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I.c) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. I.a)  

1. Przebudowa i remont instalacji w budynku biurowym przy ulicy Targowej 1  
w Rzeszowie 

 
• Okres realizacji: 2011 - 2013 

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 704,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

W I półroczu ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg w dniu 21 czerwca 2012 r.  
W dniu 26 czerwca 2012 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano- 
Instalacyjnym ”BUDOMAX” Biały, Kuźniar Spółka Jawna na wykonanie ww. zadania.  

Kwota przetargu obciążająca Biuro wynosi 871.656,37 zł. 
Rozpoczęcie zadania - 7 dni od daty przekazania placu budowy, a zakończenie: 

1) I etap - do 15 grudnia 2012 r. 
2) II etap – do 31 sierpnia 2013 r. 

Zaplanowana kwota wydatków do zrealizowania w 2012 r. wynosi 522.993,82 zł tj. 60%  
z kwoty 871.656,37 zł. Na 2013 r. pozostaje do wydatkowania kwota 348.662,55 zł. 
 
 
 
2. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych  
 
• Okres realizacji: 2011 – 2015  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 65 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

celem jest zabezpieczenie ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami 
powodzi i zapewnienie trwałości projektu „Budowa sieci odprowadzania wód opadowych  
z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w strefie S-1 Jasionka oraz 
terenu Gminy Trzebownisko” w zakresie regulacji rzeki Szuwarka-Gołębiówka i Świerkowiec. 
Planowane nakłady finansowe na 2012 r. wynoszą 65 000,00zł.  
Do dnia 30.06.2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków. 
Obecnie opracowana jest dokumentacja projektowa na realizację powyższego zadania, 
a planowany efekt rzeczowy w postaci konserwacji potoków Szuwarka-Gołębiówka 
i Świerkowiec na łącznej długości 4,332 km zostanie osiągnięty na dzień 19.10.2012 r. 
 
 
 
3. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 810 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  



Strona 24 z 55 

 

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Zadanie to polega na utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych podstawowych m.in. 
takich jak: wały przeciwpowodziowe, stacje pomp, budowle piętrzące, zbiorniki wodne.  

Planowane nakłady finansowe na 2012 r. wynoszą 810 000,00zł.  
Do dnia 30.06.2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków. 

Na wykonanie powyższego zadania zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe, 
a planowany efekt rzeczowy w postaci utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych zostanie osiągnięty na dzień 31.12.2012 r. 
 
 
 
4. „Budowa prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego na rzece Ropie w km 2+850 

- 3+210 o długości 360 m w m. Jasło, woj. podkarpackie”. 
Zadanie ujęte w ramach zlewni: Ochrona przed powodzią w zlewni Wisłoki, w tym 
budowa zbiorników retencyjnych Kąty - Myscowa oraz Dukla 

 
• Okres realizacji: 2010 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 2 000 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

 W ramach zadania zaplanowano budowę prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego 
na rzece Ropie, na łącznej dł. 360 m. w miejscowości Jasło. Planowane łączne nakłady 
finansowe: 2 661 229 zł,  z tego: budżet państwa - 2 661 229 zł.  
Planowane nakłady finansowe w 2012 r.: 2 000 000 zł, z tego:  
w rozdziale 01078: 

W I półroczu 2012 r. nie poniesiono żadnych wydatków. 

§ 6050 - 2 000 000 zł - ze środków budżetu państwa (rezerwa celowa) na 
wydatki niekwalifikowane; 

W I półroczu 2012 r. uzyskano pozwolenie wodnoprawne, złożono wniosek o wydanie 
decyzji pozwolenia na realizację inwestycji oraz wniosek o wydanie decyzji o warunkach 
prowadzenia robót. Ponadto została wszczęta procedura w celu wyłonienia wykonawcy robót 
budowlano - montażowych.  
Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego prawobrzeżnego wału 
przeciwpowodziowego na rzece Ropie na dł. 360 m. zostanie osiągnięty w 2013 r. 
 
 
 
5. 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 

 
• Okres realizacji: 2002 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 3 087 958,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 172 090,75 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Zadanie ujęte w ramach zlewni: Zabezpieczenie przed zagrożeniem powodziowym doliny 
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Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki do ujścia Sanny. 
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 rocznym planie inwestycji 
melioracyjnych opracowanym przez tut. Zarząd. 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.  
Planowane łączne nakłady finansowe: 14 586 847 zł - budżet państwa 
Zadanie finansowane w ramach działu 010, rozdziału 01008, 01078, 71095. 
Planowane nakłady finansowe w 2012 r.: 3 087 958 zł, z tego: 
w rozdziale 01008: § 6050 - 2 787 958 zł - ze środków budżetu państwa (Budżet Wojewody) 
na wydatki niekwalifikowane; 
w rozdziale 71095: 

W I półroczu 2012 r. ogółem poniesione wydatki ze środków Budżetu Wojewody w ramach 
działu 010, rozdziału 

§ 6050 - 300 00 zł - ze środków budżetu państwa (Budżet Wojewody) na 
wydatki niekwalifikowane. 

01008 § 6050 wyniosły 145 645,75 zł,  zaś w ramach rozdziału 71095 § 
6050

W okresie I półrocza 2012 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. 

 - 26 445,00 zł. Środki te zostały poniesione 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. 

Obecnie przygotowywane są opisy przedmiotów zamówienia w celu wszczęcia procedur 
przetargowych na wykonanie m.in. prac projektowych oraz opracowania projektów 
budowlano – wykonawczych. 
 
 
 
6. Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 
 
• Okres realizacji: 2010 – 2015  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 5 520 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 2 053 225,74 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

Samorząd Województwa Podkarpackiego wykonujący zapisy ustawy z dnia 7 marca 
2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz umowy zawartej pomiędzy 
Samorządem Województwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje,  
m. in. zadania związane ze wsparciem systemu zarządzania, promowania i informowania  
o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Zaplanowane środki w tym 
rozdziale są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Departamentu (m. in. wynagrodzenia 
pracowników, koszty szkoleń i delegacji, zakup sprzętu, koszty związane z kontrolą operacji) 
oraz na realizację Planu Działania przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich i Planu Komunikacyjnego. W chwili obecnej powierzone Samorządowi 
Województwa zadania wykonywane są zgodnie z założeniami.  
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7. Pomoc techniczna realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony 

rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" 
 
• Okres realizacji: 2009 – 2015  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 504 579,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 232 050,85 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

Wykonując zapisy ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego 
rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przepisy 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 roku  
w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd 
województwa, Samorząd Województwa realizuje, między innymi w ramach osi priorytetowej  
i 5 – Pomoc techniczna zadania własne związane ze wsparciem systemu zarządzania, 
promowania i informowania o Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Zaplanowane środki  
w rozdziale 05011 przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Oddziału wdrażania PO 
RYBY 2007-2013 w Departamencie PROW (m.in. wynagrodzenia z pochodnymi, nagrody, 
dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników zaangażowanych w realizację Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007-2013”, koszty opłat za usługi telefoniczne delegacji, szkoleń, spotkań 
koordynacyjnych, kontroli, działaniami promocyjno-informacyjnymi, zakup materiałów  
i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup sprzętu).  

W chwili obecnej powierzone Samorządowi Województwa zadania wykonywane są 
zgodnie z założeniami. 
 
 
 
8. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI – IX (z wyłączeniem projektu 

własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz Działania 9.2 PO KL) 
 
• Okres realizacji: 2011 – 2014  
• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 30 559 867,00 zł  
• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 15 065 600,13 zł  
• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

W I półroczu 2012 roku w ramach Priorytetu VI PO KL ogłoszono 5 konkursów zamkniętych 
oraz przeprowadzono ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach konkursu na 
projekty innowacyjne ogłoszonego w 2011 roku.  

Priorytet VI 

Konkurs nr 17/POKL/6.1.1/2012 – (alokacja 25 mln PLN) na projekty, w których to 100% 
uczestników stanowią osoby zarejestrowane, jako bezrobotne skierowany wyłącznie do 
Powiatowych Urzędów Pracy województwa podkarpackiego. Termin naboru 23.02.2012-
30.03.2012  

Działanie 6.1 

Na konkurs wpłynęło 21 wniosków na łączną kwotę 36.324.340,11PLN, z czego 20 
wniosków zostało pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej i skierowanych do 
oceny merytorycznej. Komisja oceny projektów pozytywnie rekomendowała do 
dofinansowania  
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17 projektów na łączną kwotę 27.537.068,79 PLN. Umowy zostaną podpisane w II połowie 
2012 roku.  
Konkurs nr 18/POKL/6.1.1/2012 – (alokacja 10 mln PLN) na projekty, w których to 100% 
uczestników stanowią osoby niepełnosprawne i/lub osoby w wieku 50+. 
Termin naboru 28.02.2012-06.04.2012  
Na konkurs wpłynęło 59 wniosków na łączną kwotę 75.099.366,33 PLN, z czego 44 wnioski 
zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej i skierowane do oceny 
merytorycznej. Komisja oceny projektów pozytywnie rekomendowała do dofinansowania  
9 projektów na łączną kwotę  8.456.797,45 PLN. Umowy zostaną podpisane w II połowie 
2012 roku.  
Konkurs nr 19/POKL/6.1.1/2012 – (alokacja 25 mln PLN) na projekty, w których to 100% 
uczestników stanowią osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. 
Termin naboru 16.03.2012-20.04.2012  
Na konkurs wpłynęły 154 wnioski na łączną kwotę 207.209.616,13 PLN z czego 121 wnioski 
zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej i skierowane do oceny 
merytorycznej. Ocena merytoryczna oraz podpisanie umów zostaną przeprowadzone  
w II połowie 2012 roku.  

Konkurs nr 20/POKL/6.2/2012 – (alokacja 14 mln PLN) na projekty w których to 100% 
uczestników stanowią osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy 
oraz będące osobami w wieku poniżej 25 roku życia i/lub powyżej 50 roku życie i/lub 
osobami niepełnosprawnymi. Termin naboru 20.04.2012-22.05.2012 r. Na konkurs wpłynęło 
40 wniosków na łączną kwotę 97.498.448,75 PLN z czego 29 wniosków zostało pozytywnie 
ocenionych na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej. Ocena 
merytoryczna oraz podpisanie umów zostaną przeprowadzone w II połowie 2012 roku.  

Działanie 6.2 

Konkurs nr 21/POKL/6.2/2012 – (alokacja 33,5 mln PLN) na projekty, w których to 100% 
uczestników stanowią osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy 
przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji. Termin naboru 20.04.2012-
22.05.2012 r. Na konkurs wpłynęło 67 wniosków na łączną kwotę 176.741.431,81 PLN  
z czego 39 wniosków zostało pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej  
i skierowanych do oceny merytorycznej. Ocena merytoryczna oraz podpisanie umów 
zostaną przeprowadzone w II połowie 2012 roku.  

Termin naboru 15.09.2011-30.11.2011  
Konkurs na projekty innowacyjne w ramach Priorytetu VI PO KL.  

Na konkurs wpłynęło 20 wniosków na łączną kwotę 39.388.115,13 PLN z czego  
13 wniosków zostało pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej i skierowanych  
do oceny merytorycznej (ocena merytoryczna została przeprowadzona od 28.12.2011  
do 16.02.2012). Komisja oceny projektów pozytywnie rekomendowała do dofinansowania  
1 projekt na kwotę 1.420.695,00 PLN. Umowa została podpisana I połowie 2012 roku. 

W I połowie 2012 r. w ramach Priorytetu VII zakończył się proces kontraktowania środków  
w ramach naboru z 2011 r. projektów systemowych (Działanie 7.1) oraz projektów 
konkursowych (Poddziałanie 7.2.1) w ramach konkursów ogłoszonych w 2011 r. Ponadto 
trwała kontraktacja środków na realizację projektów w ramach Poddziałania 7.2.2 (konkurs  

Priorytet VII 

z 2011 r.) i Działania 7.3 (również konkursy z 2011 r.). 

W ramach Działania 7.1 w I połowie 2012 roku trwał proces kontraktowania środków  
w ramach naboru ogłoszonego 14.11.2011 r. (wynikającego z zatwierdzonego Planu 
Działania POKL na 2011 r.). Do 30.06.2012 r. w ramach Poddziałania 7.1.1. podpisanych 
zostało 135 aneksów do umów ramowych zawartych w latach 2008-2011 r. oraz 3 umowy 
ramowe o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania 27 040 261,42 PLN.  

Działanie 7.1 

W ramach Poddziałania 7.1.2 do 30.06.2012 r. podpisano 25 aneksów do umów ramowych 
zawartych w latach 2008 – 2011. Łączna kwota dofinansowania wynikająca z podpisanych 
aneksów wynosi 8 757 699,01 PLN. 
Działanie 7.2 
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W ramach Poddziałania 7.2.1 w I połowie 2012 roku w dniu 04.06.2012 r. ogłoszono nabór 
wniosków w ramach konkursu nr 23/POKL/7.2.1/2012. Zakończenie naboru wniosków 
przewidziano na dzień 27.07.2012r. Ponadto w ramach Poddziałania w dn. 30.03.2012 r. 
został ogłoszony nabór otwarty na projekty innowacyjne, w ramach którego do 30.06.2012 
złożono 12 wniosków o dofinansowanie, 7 wniosków zostało przekazanych do oceny 
merytorycznej, 2 zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym, a w przypadku  
3 trwała ocena formalna. Wg stanu na 30.06.2012 r. 1 wniosek został oceniony negatywnie 
pod względem merytorycznym i nie został rekomendowany do dofinansowania. W związku  
z powyższym w pierwszym półroczu 2012 r. nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie 
projektów innowacyjnych. Jednocześnie w trakcie I półrocza 2012 r. trwał proces 
kontraktowania środków w ramach konkursów ogłoszonych w ramach Poddziałania 7.2.1  
w 2011 r., wynikających z zatwierdzonego Planu Działania PO KL na 2011 r., w wyniku 
których podpisanych zostało 13 umów na łączną kwotę 18 409 688,55 PLN. W ramach 
Poddziałania 7.2.1 kontynuowane było 12 projektów, na realizację, których umowy zostały 
zawarte w latach ubiegłych. W ramach Poddziałania 7.2.2 w I połowie 2012 roku nie 
przeprowadzono naboru wniosków konkursowych, został rozstrzygnięty konkurs w ramach 
którego rekomendowanych do dofinansowania zostało 7 wniosków i trwał proces 
kontraktowania środków, w ramach konkursu ogłoszonego w 2011 r. (w ramach 
zatwierdzonego Planu Działania PO KL na 2011 r.). W ramach Poddziałania 7.2.2  
w pierwszej połowie 2012 r. nie została podpisana żadna umowa o dofinansowanie z uwagi 
na proces negocjacji prowadzonych z Projektodawcami. W ramach Poddziałania 7.2.2  
w I półroczu 2012 r. kontynuowane było 8 projektów, na realizację których umowy zostały 
zawarte w latach ubiegłych. Na dzień 30.06.2012 r. nie podpisano nowych umów.  

W ramach Działania 7.3 w I połowie 2012 roku nie przeprowadzono naboru wniosków 
konkursowych natomiast został rozstrzygnięty konkurs 20/POKL/7.3.2011 ogłoszony  
w 2011 r. (wynikający z zatwierdzonego Planu Działania PO KL na 2011 r.) w ramach 
którego rekomendowanych do dofinansowania zostało 13 wniosków. Do 30.06.2012 r. 
zawarto 12 umów (w tym 3 w ramach konkursu 15/POKL/7.3/2011) o dofinansowanie na 
łączną kwotę 517 140,03 PLN. W I półroczu 2012 r. kontynuowane było 9 projektów, na 
realizację których umowy zostały zawarte w latach ubiegłych.  

Działanie 7.3 

Priorytet VIII 

W I półroczu 2012 roku w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji 
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – zostały ogłoszone 2 zamknięte konkursy na 
kwotę alokacji ogółem - 35.000.000,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2012 r. w ramach 
Poddziałania 8.1.1 trwała procedura naboru wniosków. W okresie sprawozdawczym 
podpisano 22 umowy o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w 2011 roku. 
Kontynuowano realizację 105 projektów z lat poprzednich. Rozliczono w I połowie 2012 r. 
176 wniosków beneficjenta o płatność na kwotę 23.910.723,58 PLN (w tym wkład prywatny 
2.570.553,72 PLN). Kwota środków wypłaconych Beneficjentom w okresie sprawozdawczym 
pomniejszona o zwroty z roku bieżącego wyniosła 20.706.125,64 PLN. 

Działanie 8.1 

W I półroczu 2012 roku w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych 
i modernizacyjnych w regionie – został ogłoszony 1 otwarty konkurs na kwotę alokacji - 
30.000.000,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2012 r. w ramach Poddziałania 8.1.2 złożone 
zostały 124 wnioski o dofinansowanie, z czego 88 przeszło pozytywną ocenę formalną,  
a  
3 pozytywną ocenę merytoryczną. Na dzień 30 czerwca 2012 r. trwała procedura negocjacji 
 i podpisywania umów ww. wniosków. W okresie sprawozdawczym podpisano 4 umowy  
o dofinansowanie w ramach konkursów ogłoszonych w 2011 roku. Kontynuowano realizację 
18 projektów z lat poprzednich. Rozliczono w I połowie 2012 r. 38 wniosków beneficjenta  
o płatność na kwotę 4.748.801,65 PLN (w tym wkład prywatny 75.742,02 PLN). Kwota 
środków wypłaconych Beneficjentom w okresie sprawozdawczym pomniejszona o zwroty  
z roku bieżącego wyniosła 6.709.152,45 PLN. 
W ramach Poddziałania 8.1.3 na dzień 30 czerwca 2012 r. nie ogłaszano nowych 
konkursów, nie podpisywano nowych umów, ani też nie wypłacano Beneficjentom środków 
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finansowych. W okresie sprawozdawczym rozliczono 2 wnioski beneficjenta o płatność na 
kwotę 388.752,68 PLN.  

W I półroczu 2012 roku w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki 
i przedsiębiorstw – został ogłoszony 1 zamknięty konkurs na kwotę alokacji ogółem  - 
15.000.000,00 PLN. Na dzień 30 czerwca 2012 r. w ramach Poddziałania 8.2.1 trwała 
procedura naboru wniosków. W okresie sprawozdawczym nie podpisano żadnych nowych 
umów dofinansowanie. Kontynuowano realizację 3 projektów z lat poprzednich. Rozliczono 
w I połowie 2012 r. 4 wnioski beneficjenta o płatność na kwotę 300.162,56 PLN. Kwota 
środków wypłaconych Beneficjentom w okresie sprawozdawczym pomniejszona o zwroty  
z roku bieżącego wyniosła 308.375,83 PLN.  

Działanie 8.2 

 W ramach Priorytetu IX wg stanu na dzień 30.06.2012r. trwa kontraktacja środków na 
realizację projektów w ramach konkursów zamkniętych ogłoszonych w 2011r. z Podziałania 
9.1.2, Działania 9.3 i Działania 9.5. W I półroczu 2012r. ogłoszono 5 konkursów zamkniętych 
(dwa z Poddziałania 9.1.1, dwa z Poddziałania 9.1.2 na wyodrębnione projekty współpracy 
ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym, jeden z Poddziałania 
9.6.1, jeden na projekty innowacyjne testujące PO KL, 1 konkurs otwarty (Poddziałanie 
9.1.2) oraz 1 nabór wniosków systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2.  

Priorytet IX 

Zarówno w przypadku konkursów zamkniętych, konkursu otwartego i naboru wniosków 
systemowych w I półroczu nie zakontraktowano środków na realizację projektów z w/w 
Działań/Poddziałań, gdyż trwają etapy: naboru wniosków, oceny formalnej, merytorycznej lub 
trwa etap negocjacji i kompletowania załączników do umowy. Poniżej przedstawiono stan 
procesu naboru wniosków w ramach w/w Działań/Poddziałań.  

W ramach Poddziałania 9.1.1 w I półroczu 2012r. ogłoszono 2 konkursy zamknięte.  
Działanie 9.1 

W odpowiedzi na pierwszy Konkurs zamknięty nr 31/POKL/9.1.1/2012 złożono 47 wniosków 
o dofinansowanie projektów na łączną wartość 30 567 270,31 PLN. Pozytywnie 
zweryfikowanych na ocenie formalnej zostało 25 wniosków, natomiast pozytywną ocenę 
merytoryczną uzyskało 13 wniosków (lista rankingowa z dnia 26.06.2012r.). Wg stanu na 
dzień 30 czerwca 2012r. nie podpisano żadnej umowy, a tym samym nie zakontraktowano 
środków, ponieważ trwa proces negocjacji pozytywnie ocenionych wniosków.  
Natomiast drugi Konkurs zamknięty nr 35/POKL/9.1.1/2012 został ogłoszony 29.06.2012 i do 
dnia 27.07.2012 trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów.  
W ramach Poddziałania 9.1.2 Konkursu zamkniętego nr: 29/POKL/9.1.2/2011 ogłoszonego 
w 2011r. złożono 104 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną wartość 22.678.845,58 
zł. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 69 wniosków, natomiast pozytywnie 
zweryfikowanych na ocenie merytorycznej zostało 30 wniosków. Wg stanu na dzień 30 
czerwca 2012r. podpisano 5 umów, których wartość zakontraktowanych środków wynosi 
1.206.526,59 PLN. 
W ramach Poddziałania 9.1.2 w I półroczu 2012r. ogłoszono także 2 konkursy: otwarty oraz 
zamknięty na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty  
z komponentem ponadnarodowym oraz 2 nabory wniosków w ramach projektów 
systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy 
prowadzące szkoły w ramach PO KL.  
W odpowiedzi na Konkurs otwarty nr: 32/POKL/9.1.2/2012 złożono 150 wniosków  
o dofinansowanie projektów na łączną wartość 36.668.763,39 PLN. Pozytywną ocenę 
formalną uzyskało 100 wniosków, natomiast pozytywnie zweryfikowanych na ocenie 
merytorycznej zostało 10 wniosków (wyniki z trzech rund konkursowych). Wg stanu na dzień 
30 czerwca 2012r. nie podpisano żadnej umowy, a tym samym nie zakontraktowano 
środków, ponieważ trwa proces negocjacji i kompletowania załączników pozytywnie 
ocenionych wniosków.  
Natomiast w odpowiedzi na Konkurs zamknięty nr: 33/POKL/9.1.2/2012 na wyodrębnione 
projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym 
złożono 13 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną wartość 13.335.299,94 PLN.  
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Pozytywną ocenę formalną uzyskało 7 wniosków, które zostały przekazane na Komisję 
Oceny Projektów do oceny merytorycznej (data rozpoczęcia posiedzenia 10.07.2012r.).   
W odpowiedzi na dwa nabory wniosków w ramach projektów systemowych w zakresie 
indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach PO KL 
złożono 78 wniosków o dofinansowanie projektów systemowych na łączną wartość 
12.811.207,23 PLN. Wg stanu na dzień 30.06.2012r. trwa weryfikacja wniosków pod 
względem formalnym i merytorycznym.  

W ramach Działania 9.3 Konkursu zamkniętego nr: 28/POKL/9.3/2011 ogłoszonego 
w 2011r. złożono 41 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną wartość  
44.146.373,44 PLN. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 37 wniosków, natomiast 
pozytywnie zweryfikowanych na ocenie merytorycznej zostało 3 wnioski. Wg stanu na dzień 
30 czerwca 2012r. podpisano 1 umowę, której wartość zakontraktowanych środków wynosi: 
479.185,00  PLN.  

Działanie 9.3 

W ramach Działania 9.5 Konkursu zamkniętego nr: 27/POKL/9.5/2011 ogłoszonego  
w 2011r. złożono 229 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną wartość  
10 691 006,55 PLN. Pozytywną ocenę formalną uzyskało 210 wniosków, natomiast 
pozytywnie zweryfikowanych na ocenie merytorycznej zostało 41 wniosków. Wg stanu na 
dzień 30 czerwca 2012r. podpisano 37 umów, których wartość zakontraktowanych środków 
wynosi: 1.731.127,11 PLN.  

Działanie 9.5 

W ramach Poddziałania 9.6.1 Konkursu zamkniętego nr: 34/POKL/9.6.1/2011 złożono  
21 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną wartość 12.492.974,58 PLN. Pozytywną 
ocenę formalną uzyskało 19 wniosków, które zostaną przekazane na Komisję Oceny 
Projektów do oceny merytorycznej (data rozpoczęcia posiedzenia 17.07.2012r.).  

Działanie 9.6 

W I półroczu 2012 r. ogłoszono Konkurs zamknięty nr: 30/POKL/IX/IN/2012 na projekty 
innowacyjne testujące PO KL. W odpowiedzi na konkurs złożono 8 wniosków  
o dofinansowanie projektów na łączną wartość 14.132.341,30 PLN. Pozytywną ocenę 
formalną uzyskało 6 wniosków, które zostały przekazane na Komisję Oceny Projektów do 
oceny merytorycznej (data rozpoczęcia posiedzenia 03.07.2012r.). 
 
 
 
9. RPO WP na lata 2007-2013 – Oś I-VII  
 
• Okres realizacji: 2011 – 2015  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 71 497 877,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 14 039 961,18 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Stan zaawansowania realizacji w/w zadania należy rozpatrywać w odniesieniu do całego 
RPO WP, którego wdrażanie przebiega dość sprawnie. Wypłata środków dotacji celowej jest 
dokonywana sukcesywnie, jednak z niewielkim opóźnieniem. Wynika to z faktu 
niewywiązywania się przez beneficjentów z obowiązku składania wniosków o płatność na 
kwoty wskazane w harmonogramach, jak również z występujących błędów i braków  
w przekazywanej dokumentacji. Należy również zaznaczyć, że limit środków budżetu 
państwa ustalony na 2012 rok w większości rozdziałów niemalże w całości został 
zaangażowany w projekty zakontraktowane, co oznacza, że kontraktując nowe projekty, nie 
ma możliwości zaciągania z kolejnymi beneficjentami zobowiązań na bieżący rok, nawet 
pomimo faktu, iż realizacja projektów jest na zaawansowanym etapie bądź została 
zakończona. 
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W I półroczu 2012r. wydatki w rozdziale 15011 dotyczyły projektów realizowanych w ramach 
I osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oraz II osi priorytetowej 
Infrastruktura techniczna - działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat F 
Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka. 
W ramach I osi ogłoszono 3 nabory wniosków o dofinansowanie, których zakończenie 
planuje się w II półroczu 2012 r. W w/w okresie ocenę formalną przeszło 27 wniosków  
o dofinansowanie, w tym ocena 6 wniosków zakończyła się negatywnie. Dla 7 wniosków 
o dofinansowanie w wyniku procedur odwoławczych, po uwzględnieniu protestów, 
przeprowadzono ponowną oceną formalną. Ocenę merytoryczną przeszło 29 wniosków 
o dofinansowanie. Ponadto, w I półroczu 2012r., Zarząd Województwa Podkarpackiego 
Uchwałą nr 118/2679/12 z dnia 29 lutego 2012r. oraz Uchwałą nr 147/3403/12 z dnia  
19 czerwca 2012r. dokonał wyboru 153 projektów z list rezerwowych do dofinansowania dla 
działania 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B. Uzasadnieniem wyboru 
projektów z listy rezerwowej było pojawienie się wolnych środków pochodzących m.in. 
z odstąpień od dofinansowania projektów i podpisania umów, rozwiązań umów, różnic 
kursowych oraz oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektów. W I półroczu 2012r. 
w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka podpisano 141 umów. Liczba 
wszystkich wniosków o płatność ocenionych pozytywnie i zatwierdzonych do wypłaty  
w I półroczu 2012 r. wyniosła 505, w tym 217 wniosków wpłynęło w okresie od 1 stycznia 
2012 do 30 czerwca 2012 r. 
Wydatki ponoszone w ramach rozdziału 15011 odnoszą się również do 6 projektów 
realizowanych przez beneficjenta - Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o., w których 
występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Projekty te zostały złożone w ramach  
3 konkursów ogłoszonych w roku 2009, 2010 oraz 2011, a kontraktacja tych projektów 
odbywała się w roku 2010 oraz 2011. W ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, 
schemat F Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka w I półroczu 2012r. nie ogłoszono 
żadnych konkursów i nie podpisano umów, w których występuje dofinansowanie ze środków 
budżetu państwa. Beneficjenci złożyli 14 wniosków o płatność, które zostały ocenione 
pozytywnie. 
W I półroczu 2012r. w rozdziale 40001 zaplanowano wydatki na realizację 2 projektów tj. 
projekt realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Jaśle oraz projekt realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. 
z o.o. w Dębicy w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna. Umowy 
o dofinansowanie w/w projektów zostały zawarte w grudniu 2010r., jednakże posiadały one 
charakter warunkowy, tj. zawierały dodatkowy zapis o wejściu w życie po otrzymaniu przez 
Instytucję Zarządzającą decyzji Komisji Europejskiej akceptującej notyfikowany środek 
pomocowy, co oznaczało, iż wszelkie prawa i obowiązki obu stron umowy, w tym np. prawo 
beneficjentów do otrzymania środków dotacji, wejdą w życie po otrzymaniu przez Instytucję 
Zarządzającą decyzji Komisji Europejskiej. Powyższe umowy weszły w życie w dniu  
30 stycznia 2012r. Jednocześnie, w/w beneficjenci zostali zobowiązani do dokonania analizy 
możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym w kontekście zaangażowania. 
Z przedłożonego przez beneficjenta - MPEC Sp. z o.o. w Dębicy skorygowanego 
harmonogramu płatności wynika mniejsze zapotrzebowanie na środki w roku bieżącym. 
Jednakże, z uwagi na to, iż na obecnym etapie trwa weryfikacja złożonego przez 
beneficjenta wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu, zmiana 
w harmonogramie płatności będzie dokonana po zakończeniu tej weryfikacji, celem 
uwzględnienia wszystkich wnioskowanych zmian w jednym aneksie do umowy. Z kolei 
beneficjent - MPGK Sp. z o.o. w Jaśle, poinformował, iż zmodyfikowany harmonogram 
płatności zostanie przedłożony po dokonaniu weryfikacji złożonego wniosku o dokonanie 
zmian w zakresie rzeczowym. Ponadto, harmonogram, zgodnie z pismem beneficjenta, 
będzie uwzględniał wartości wynikające z przeprowadzonych postępowań przetargowych. 
Po otrzymaniu dokumentów ze strony beneficjenta przygotowany zostanie aneks do umowy. 
W I półroczu br. w ramach w/w działania ogłoszono 1 konkurs. Z uwagi na fakt, że nabór 
został ogłoszony w m-cu styczniu br. z terminem ostatecznego złożenia wniosków do dnia 30 
sierpnia 2012r., brak jest danych na temat liczby projektów złożonych. W okresie tym nie 
podpisano żadnych umów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostały 
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złożone 2 wnioski o płatność, w tym jeden sprawozdawczy – oceniony pozytywnie. 
Weryfikacja wniosku o płatność końcową została wstrzymana do czasu podpisania aneksu 
do umowy.  
W I półroczu 2012r. w rozdziale 40003 zaplanowano wydatki na projekt realizowany przez 
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna, który 
zakontraktowany został w październiku 2010r, a którego zakończenie, zgodnie z zapisami 
umowy, planowane jest w 2012r.  W I półroczu br. w ramach w/w działania ogłoszono 1 
konkurs. Z uwagi na fakt, że nabór został ogłoszony w m-cu styczniu br., z terminem 
ostatecznego złożenia wniosków do dnia 30 sierpnia 2012r., brak jest danych na temat liczby 
projektów złożonych. W okresie tym nie podpisano umów, w których występuje 
dofinansowanie z budżetu państwa. Zostały złożone 4 wnioski o płatność, w tym jeden 
sprawozdawczy. Pozytywnie zostały ocenione 3 wnioski. 
 
W I półroczu 2012r. w rozdziale 40095 zaplanowano wydatki na realizację projektu Zakładu 
Usług Technicznych Sp. z o.o. w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna, którego 
kontraktacja nastąpiła w grudniu 2010 roku. Umowa o dofinansowanie tego projektu ma 
charakter warunkowy tj. zawiera dodatkowy zapis o wejściu w życie umowy po dostarczeniu 
przez beneficjenta ostatniego prawomocnego pozwolenia na budowę dotyczącego 
przedmiotowego projektu. Do dnia 30.06.2012r., IZ nie otrzymała pozwolenia, o którym 
mowa, stąd brak możliwości otrzymania przez beneficjenta zaliczki bądź refundacji z tytułu 
poniesionych kosztów. Ponadto z uwagi na fakt, iż beneficjent wystąpił z prośbą o 
zmniejszenie zaangażowania w roku bieżącym, konieczne będzie dokonanie przesunięć w 
planie wydatków budżetu województwa, po podpisaniu z beneficjentem stosownego aneksu 
do umowy.  
W I półroczu br. w ramach w/w działania ogłoszono 1 konkurs. Z uwagi na fakt, że nabór 
został ogłoszony w m-cu styczniu br. z terminem ostatecznego złożenia wniosków do dnia 30 
sierpnia 2012r., brak jest danych na temat liczby projektów złożonych. W okresie tym nie 
podpisano umów, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa oraz nie złożono 
żadnych wniosków o płatność.  
Należy zaznaczyć, że wszystkie projekty, których wydatki zostały zaplanowane w dziale 400, 
zostały złożone w naborze ogłoszonym w grudniu 2009r, a wybrane do dofinansowania 
Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2010r. 
 
W I półroczu 2012r. w rozdziale 72095 zaplanowano wydatki na realizację projektu Gminy 
Krosno w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne. Projekt ten został 
złożony w naborze ogłoszonym w grudniu 2009, a wybrany do dofinansowania Uchwałą 
Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 czerwca 2010 roku. Umowa 
o dofinansowanie podpisana została w grudniu 2011r. i ma charakter warunkowy tj. zawiera 
dodatkowy zapis o wejściu w życie umowy po dostarczeniu przez beneficjenta ostatniego 
prawomocnego pozwolenia na budowę dotyczącego przedmiotowego projektu, co oznacza, 
iż wszelkie prawa i obowiązki obu stron umowy, w tym np. prawo beneficjenta do otrzymania 
środków dotacji, wejdą w życie po otrzymaniu przez Instytucję Zarządzającą stosownego 
pozwolenia. Jednocześnie beneficjent został zobowiązany do dokonania analizy możliwości 
wydatkowania środków w roku bieżącym w kontekście zaangażowania. Z przedłożonego 
przez beneficjenta skorygowanego harmonogramu płatności wynika mniejsze 
zapotrzebowane na środki w br. Biorąc pod uwagę, iż trwa obecnie weryfikacja złożonego 
przez beneficjenta wniosku o zmiany w zakresie rzeczowym oraz wniosku o wydłużenie 
terminów realizacji projektu, zmiana w harmonogramie płatności będzie dokonana po 
zakończeniu oceny dopuszczalności tych zmian, celem uwzględnienia wszystkich 
wnioskowanych zmian w jednym aneksie do umowy. W I półroczu br. w ramach w/w osi 
ogłoszono 1 konkurs, w którym nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie z budżetem 
państwa. 
  
W I półroczu 2012r. w rozdziale 75095 zaplanowano wydatki na realizację projektu Gminy 
Majdan Królewski w ramach III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne. Projekt ten 
został złożony w naborze ogłoszonym w grudniu 2009, a wybrany do dofinansowania 
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Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 czerwca 2010 roku. Kontraktacja 
projektu nastąpiła w grudniu 2010 roku. W I półroczu br. w ramach w/w osi ogłoszono  
1 konkurs. W okresie tym nie zostały złożone wnioski o dofinansowanie, w których wystąpił 
budżet państwa. Oceniono pozytywnie 3 wnioski o płatność, w tym 2 złożone jeszcze  
w 2011r., a 1 w 2012r. 

W I półroczu 2012r. w ramach rozdziału 85115 wydatki dotyczyły 2 projektów z 
zakresu działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowa i pomocy społecznej schemat A 
Infrastruktura ochrony zdrowia (uzdrowiska) tj. projekt Uzdrowiska Rymanów S.A. oraz 
Uzdrowiska Iwonicz S.A. Nabór wniosków o dofinansowanie został ogłoszony w grudniu 
2009 roku, a projekty zostały wybrane do dofinansowania uchwalą Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 15 czerwca 2010 roku. Umowy o dofinansowane tych projektów 
zostały podpisane w 2010 roku. Realizacja tych projektów, zgodnie z zapisami w umowach, 
powinna zakończyć się w 2012 roku. W I półroczu br. w ramach w/w działania zostało 
złożonych 7 wniosków o płatność, oceniono pozytywnie 5, w tym 1 złożony w 2011r. 
W I półroczu 2012r. w ramach rozdziału 92120 wydatki zaplanowano na realizację projektów 
w ramach VII osi priorytetowej Spójność wewnątrzregionalna – działania 7.1 oraz 7.2. Nabór 
w ramach tych działań ogłoszono w m-cu sierpniu 2010 r., a projekty wybrano do 
dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 kwietnia 2011r. 
oraz 26 kwietnia 2011 r. 
 Ponadto, w ramach istniejących list rezerwowych Zarząd Województwa Podkarpackiego  
w I półroczu 2012 roku wybrał do dofinansowania kolejne projekty, w tym projekty, w których 
występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Kontraktacja tych projektów rozpoczęła się w 
ub. roku. W I półroczu br. w ramach w/w działania zostało złożonych 39 wniosków  
o płatność, oceniono pozytywnie 23, w tym 9 złożonych w 2011r. 
W I półroczu 2012r. w rozdziale 92195 wydatki dot. realizacji projektów z zakresu VI osi 
priorytetowej Turystyka i kultura, w ramach której został przeprowadzony jeden nabór 
wniosków w 2009 roku. W I półroczu 2012 roku Zarząd Województwa, w ramach istniejącej 
listy rezerwowej wybrał do dofinansowania kolejne projekty, w tym projekty, w których 
występuje dofinansowanie z budżetu państwa.  W I półroczu br. w ramach w/w osi podpisano 
4 umowy, w których występuje dofinansowanie z budżetu państwa. Zostało złożonych  
13 wniosków o płatność, oceniono pozytywnie 12, w tym 1 złożony w 2011r. 
 
 
 
10. Zakup pojazdów szynowych 
 
• Okres realizacji: 2010 – 2015 r.  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 0,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  
Zakup pojazdów szynowych z wykorzystaniem środków z rezerwy celowej budżetu 

państwa oraz Funduszu Kolejowego planowany do realizacji w latach 2013 – 2015 

 
 
 
11. Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych 

przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2013 r.  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 45 882 425,00 zł  
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• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 20 567 415,68 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

Zadanie realizowane zgodnie z zawartym z Przewozy Regionalne Sp. z o.o w Warszawie 
umowami na 2012 r. znak IT-II.3026.1.2.2012 z dnia 21.03.2012 r. dotyczącej przekazania 
rekompensaty za naprawę pojazdów kolejowych przeznaczonych do świadczenia usług 
publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich oraz IT II.8060.86.2011 z dnia 
21.03.2012 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych 
przewozów osób na terenie województwa podkarpackiego. Kwota zostanie wydatkowana do 
końca 2012 r. 
 
 
 
12. Studium wykonalności dla zadania "Budowa połączenia kolejowego do Portu 

Lotniczego Rzeszów - Jasionka" 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2013 r.  
• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 500 000,00 zł  
• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  
• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  
Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu 2012 r.  
Środki przeznaczone na pokrycie wkładu Województwa Podkarpackiego w koszty 

opracowania ww. Studium Wykonalności.  
 
 
 
13. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg wojewódzkich 
 
• Okres realizacji: 2010 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 6 771 952,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 2 432 061,98 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu roku 2012 wykonano następujące 
prace: remonty remonterem i masą, powierzchniowe utrwalenie, wykonano krótkie nakładki, 
likwidowano przełomy, frezowano nawierzchnie, wykonano profilowanie masą. 
 
 
 
14. Przygotowanie i realizacja budowy północnej obwodnicy miasta Sokołowa 

Małopolskiego, celem dodatkowego skomunikowania z drogą wojewódzką Nr 875 
Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk  

 
• Okres realizacji: 2012 – 2018  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 8 000 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  
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• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

W okresie pierwszego półrocza 2012 PZDW złożył wniosek o przeniesienie środków 
pochodzących z dotacji Gminy Sokołów Małopolski i Powiatu Rzeszowskiego na rok 2016  
i rok 2017 zgodnie z wystąpieniami powiatu i gminy. Gmina Sokołów Małopolski zleciła 
opracowanie dokumentacji technicznej i obecnie trwa uzyskiwanie decyzji ZRID. 
 
 
 
15. Zimowe utrzymanie dróg 
 
• Okres realizacji: 2010 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 13 626 336,00zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 7 438 495,59 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

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. 
 
 
 
16. Utrzymanie sygnalizacji świetlnej na sieci dróg wojewódzkich 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 300 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 56 928,07zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

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. 
 
 
 
17. Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Warzyce na 

odc. Babica - Twierdza 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 200 00,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  
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• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia 
postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy opracowania koncepcji i programu 
funkcjonalno użytkowego. 
 
 
 
18. Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowych 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 1 010 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

W ramach realizacji zadania w pierwszym półroczu roku 2012 przeprowadzono 
postępowania przetargowe na opracowanie następujących dokumentacji projektowych: 
rozbudowa dr. Woj. Nr 872 /Droga 9/ Łoniów – Świniary – rzeka Wisła – Baranów 
Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski –Bojanów – Nisko km 49+932 – 
50+314,5 wraz z przebudową mostu na starorzeczu rzeki Łęg w miejscowości Przyszów  
w km 50 + 097, rozbudowa dr. Woj. Nr 872 /Droga 9/ Łoniów – Świniary – rzeka Wisła – 
Baranów Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski –Bojanów – Nisko  
km 50+314,5 – 50+767 wraz z przebudową mostu na rzece Łęg w miejscowości Przyszów  
w km 50+567, rozbudowa skrzyżowania dr. woj. Nr 871 Bojanów – Kopki w km 25+875  
z drogą powiatowa Nr 1082R, przebudowa dr. woj. Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa 
w km 34+550 – 34+900 i zabezpieczenie powstałego osuwiska w km 34+600 – 34+850  
w miejscowości Wielopole Skrzyńskie, przebudowa dr. woj. Nr 989 Strzyżów – Lutcza w km 
2+176 – 2+276 wraz z przebudową przepustu w miejscowości Godowa w km 2+226, 
przebudowa dr. woj. Nr 986 Strzyżów – Lutcza w km 3+700 – 3+810 wraz z przebudową 
przepustu w miejscowości Godowa w km 3+760, rozbudowa dr. woj. Nr  897 Tylawa – 
Wołosate w miejscowości Cisna w związku z przebudową mostu przez rzekę Solinka  
w miejscowości Cisna w km 67+718. 
 
 
19. Opracowanie bazy gleb województwa podkarpackiego 
 
• Okres realizacji: 2011 - 2013 

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 700,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 7 673,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

 Poniesione wydatki obejmują I etap umowy nr DZ-1/2012 z 13.01.2012r. obejmujący 
kalibrację rastrów z obszaru powiatów: brzozowski, łańcucki, rzeszowski, m. Rzeszów.  
 Realizacja pozostałej części wydatków na opracowanie bazy gleb województwa 
podkarpackiego nastąpi w drugim półroczu bieżącego roku  
w ramach w/w umowy i po przeprowadzeniu następnego przetargu na to przedsięwzięcie. 
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20. Projekty pomocy technicznej – RPO WP 
 
• Okres realizacji: 2010 – 2015 r.  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 21 500 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 8 965 071,83 zł  

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

W I półroczu 2012 roku w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2007-2013  
realizowanych jest 12 projektów:  

W ramach projektu pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania  
o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2012 roku”

• promocję RPO WP (artykuły prasowe, materiały promocyjne, promocja na portalu 
internetowym, promocja podczas imprez sportowych) na łączną kwotę 509 880,62 zł,  

 w I półroczu 2012 roku poniesione 
zostały wydatki na: 

• promocję  RPO WP podczas imprez plenerowych, wyjazdów studyjnych, spotkań - na 
kwotę 272 591,70 zł,  

• produkcję i emisję felietonu promującego RPO oraz audycje radiowe – 119 669,97 zł, 
• ogłoszenia prasowe dotyczące naboru wniosków w ramach RPO WP -  na kwotę 

11 350,44 zł, 
• wykonanie biuletynu informacyjnego RPO WP pt. „Inwestujemy w rozwój” – 

25 510,70 zł, 
• wykonanie publikacji – raportów ewaluacyjnych – 19 208,86 zł, 
• organizację konkursów, m.in. Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich, konkursu 

na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką związaną z RPO – na kwotę 
14 324,10zł, 

• koszty bieżące, a więc m.in. koszty zakupu materiałów biurowych, opłaty za telefon – 
6  113,60 zł. 

Łączna kwota wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. projektu wyniosła  
w I półroczu 2012 roku 978 649,99 zł, co stanowi 39,21% środków przeznaczonych na 
realizację projektu. 
 

Wydatki poniesione w związku z organizacją szkoleń dla beneficjentów RPO WP, które 
realizowane są w ramach projektu  „Upowszechnianie informacji na temat osi I – VII RPO 
WP w 2012 roku”

 

 wyniosły w I półroczu 2012 roku 104 037, 63 zł. Kwota ta stanowi 26% 
środków przyznanych na realizację projektu. 

Wydatki związane z wynajmem środków transportu dla pracowników zaangażowanych 
w kontrolę beneficjentów RPO WP oraz wydatki związane z poleceniami wyjazdów 
służbowych poniesione w ramach projektu „Wynajem środków transportu na potrzeby 
kontroli beneficjentów RPO WP w 2012 r.” 

 

wyniosły 28 792,16 zł i stanowiły 26,17% kwoty 
przyznanej dla projektu. 

Wysokość wydatków poniesionych  na wynagrodzenia dla ekspertów z tytułu 
ponownej oceny wniosków po wniesionych odwołaniach w ramach realizacji projektu pn. 
„Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla 
projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2012 roku.”

 

 wyniosła 900 zł, co 
stanowi 0,9% wydatków zakładanych do poniesienia w 2012 roku.  

W I półroczu 2012 roku nie dokonano zakupu sprzętu informatycznego, a więc 
wydatkowanie w tym zakresie wynosi 0 zł (0% zakładanych wydatków). Realizację projektu 
pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu 
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Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP  
w 2012r.”
 

 przewidziano na III i IV kwartał 2012 roku. 

Nie poniesiono również wydatków z tytułu wykonania klimatyzacji w budynkach 
Urzędu, które przewidziane zostały do poniesienia w ramach projektu „Wykonanie 
klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Towarnickiego 3a oraz  al. Łukasza 
Cieplińskiego 4 w Rzeszowie na potrzeby wsparcia procesu zarządzania i wdrażania RPO 
WP w 2012 r.”

 

. W  I półroczu 2012 roku, wydatki wyniosły 0 zł (0% przeznaczonej dla 
projektu kwoty). Realizacja projektu przewidziana została na IV kwartał 2012 roku. 

 
W celu zapewnienia właściwej obsługi procesu naboru, oceny i wdrażania projektów  

w ramach I osi priorytetowej RPO WP, poniesione zostały koszty związane  
z wynagrodzeniami ekspertów, dokonujących oceny projektów oraz koszty ogłoszeń 
prasowych.  
Zadania te realizowane są w ramach projektu pn. „Obsługa procesu naboru, oceny  
i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w 2012 roku.”

 

, a wydatki związane  
z ich realizacją wyniosły w I półroczu 2012 roku 32 946,78 zł i osiągnęły poziom 10,98% 
kwoty przyznanej dla projektu. 

W ramach projektu pn. „Wsparcie monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania  
o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2012”

Łączna kwota wydatków związanych z realizacją tego projektu wyniosła 5 043,65 zł, co 
stanowi 1,17% wartości projektu. 

 poniesiono wydatki związane ewaluacją 
 i monitorowaniem, tj. koszty organizacji spotkania rocznego dot. Sprawozdania z realizacji 
RPO WP (24, 25 stycznia 2012r.) w wysokości 4 126,60 zł oraz koszty organizacji XVI 
posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 ( 13.03.2013r) w wysokości 917,05 zł. 

 
Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Urzędu, poniesione w ramach 

projektu „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2012 
r.”

 

 wyniosły w I półroczu 2012 roku 7 551 442,95 zł, co stanowi 50,34% całkowitej kwoty 
przeznaczonej na projekt. 

Wydatki poniesione w związku z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, zajmowanych 
przez pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP, a więc koszty 
energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, koszty związane z odprowadzaniem ścieków, 
wyniosły w I połowie 2012 roku 28 851,67 zł, co stanowi 5,44% wartości projektu. 
Zadania te realizowane są w ramach projektu 

 

„Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 
RPO WP w 2012 r. poprzez finansowanie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych”.  

Mając na celu zapewnienie właściwej obsługi procesu oceny i wdrażania projektów, 
będących składnikami systemu realizacji RPO WP w ramach osi priorytetowych II-VII, 
poniesione zostały koszty związane z wynagrodzeniami ekspertów w łącznej kwocie  
115 310,42 zł, co stanowi 27,54% środków przeznaczonych na realizację projektu. 
Wydatki te poniesione zostały w ramach projektu pn. 

 

„Obsługa procesu oceny i wdrażania 
projektów w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w roku 2012”.  

W celu umożliwienia osobom zaangażowanym we wdrażanie i realizację Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dostępu do różnych form 
dokształcania, w ramach projektu „Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych  
w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2012 r.” poniesione zostały wydatki związane ze 
szkoleniami, wyjazdami studyjnymi, konferencjami, warsztatami na łączną kwotę 
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119 096,58zł. Wydatkowanie osiągnęło poziom 14% w stosunku do kwoty przyznanej dla 
projektu. 
 

Łączna kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2012r. na realizację zadań w ramach 
VIII osi priorytetowej RPO WP Pomoc Techniczna wyniosła 8 965 071,83 zł, co stanowi 
41,7% planowanych nakładów finansowych w 2012 roku. 
 
 
 
21. Promocja Województwa Podkarpackiego przy wykorzystaniu działalności 

przewoźników lotniczych, jako platformy nowoczesnego systemu przekazywania 
informacji o regionie 

 
• Okres realizacji: 2011 – 2014 r.  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 7 500 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 4 000 000,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

W I półroczu 2012 roku wykonane zostały następujące czynności, związane 
z realizacją zapisów umowy przewoźnika lotniczego RYANAIR z Województwem 
Podkarpackim:  
a) Zamieszczenie 1 reklamy województwa podkarpackiego w czasopiśmie 

pokładowym przewoźnika lotniczego w wydaniu czerwcowym 2012. 
b) Zamieszczenie reklamy województwa na stronie internetowej przewoźnika 

lotniczego – reklama województwa w postaci banneru przekierowującego 
użytkownika na stronę www.podkarpackie.travel zamieszczona była na 
następujących podstronach RYANAIR: www.ryanair.com/ie/cheap-flights-
rzeszow-poland, www.ryanair.com/ie/tourist-boards. 

c) Dystrybucja materiałów promocyjnych województwa podkarpackiego  
w samolotach przewoźnika – w czerwcu 2012 rozdane zostało 4000 ulotek 
promujących region. 

d) Zamieszczenie reklam województwa podkarpackiego na zewnątrz i wewnątrz 
samolotów przewoźnika – reklamy zamieszczone były na kadłubie dwóch 
samolotów i na szafkach do przechowywania bagażu podręcznego w trzech 
samolotach. 

e) Dodatkowe działania promocyjne nie ujęte z nazwy w umowie: zamieszczenie tzw. 
button’ów z logo województwa w korespondencji elektronicznej RYANAIR  
w dniach 22. 26.,29. czerwca 2012. 

W przygotowaniu jest aneks do umowy z przewoźnikiem lotniczym, zakładający 
zastąpienie niektórych działań promocyjnych innymi, bardziej efektywnymi 
marketingowo. 
 
 
 
22. Promocja gospodarcza i turystyczna Województwa Podkarpackiego za 

pośrednictwem przewoźnika lotniczego w Europie 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2017 r.  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 3 100 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  
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• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

Z uwagi na wprowadzenie zadania do WPF decyzją Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w dniu 25 czerwca 2012 r., realizacja przedsięwzięcia planowana 
jest na II półrocze 2012 r. 
 
 
 
23. Objęcie akcji zwykłych imiennych Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 

S.A. w Rzeszowie przez Województwo Podkarpackie 
 
• Okres realizacji: 2010 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 3 881 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 3 881 000,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  
Zgodnie z uchwałą Nr VI/75/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 

2011 roku zmieniającą uchwałę Nr XXXVII/683/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji Rzeszowskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie, Sejmik Województwa wyraził zgodę 
na objęcie w 2012 roku 3 881 sztuk akcji RARR S.A. za kwotę 3 881 000,00 zł.  

Zwyczajne Walne Zgromadzenie RARR S.A. uchwałą nr 7 z dnia 19 kwietnia 2012 
roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem 50 akcji imiennych 
serii B o numerach od 1999 do 2048 Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  
z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „H”  
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poza akcjonariuszem 
Województwem Podkarpackim, podwyższyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę  
3 881 000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego miało nastąpić w drodze subskrypcji 
prywatnej, poprzez emisję 3 881 akcji imiennych, zwykłych, serii „H” o ustalonej cenie 
emisyjnej w wysokości 1 000, 00 zł 

Zarząd Spółki w dniu 17 maja 2012 r. przedstawił ofertę objęcia 3 881 sztuk akcji 
Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

Dnia 5 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę 
Nr 143/3296/12 w sprawie przyjęcia oferty objęcia akcji Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego Spółka Akcyjna. 

Dnia 13 czerwca 2012 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego wystosował do 
Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oświadczenie o przyjęciu 
oferty objęcia 3 881 sztuk akcji RARR S.A. imiennych, zwykłych nowej emisji serii „H”. Do 
dnia 14 lipca 2012 roku Województwo Podkarpackie zobowiązane było do wpłacenia wkładu 
pieniężnego w kwocie 3 881 000,00 zł na rachunek bankowy RARR S.A. 

Dnia 14 czerwca 2012 roku Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Analiz 
Ekonomicznych pismem znak NW-I.033.1.2.2012 zwrócił się do Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Regionalnego o spowodowanie wypłaty środków finansowych w kwocie 
3 881 000,00 zł na rachunek bankowy RARR S.A do dnia 14 lipca 2012 roku.  

Akcje serii „H” zostały opłacone przez Województwo Podkarpackie wkładem 
pieniężnym w kwocie 3 881 000,00 zł dnia 29 czerwca 2012 r. Odcinek zbiorowy akcji 
uwzględniający emisję akcji serii „H” zostanie przekazany Województwu 
Podkarpackiemu niezwłocznie po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w KRS. 
 
 
 
24. Wydatki Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT ** 
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• Okres realizacji: 2010 - 2013 

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 20 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 11 943,54 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

Uchwałą Nr 122/2795/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  
20 marca 2012 r., postanowiono, że Województwo Podkarpackie uczestniczyć będzie  
w organizacji konferencji pn. „Euroregion Karpacki na przełomie XX i XXI wieku – 
społeczeństwo, polityka, kultura”. Konferencja odbyła się w dniach 26-27 kwietnia 2012 r.,  
w Jarosławiu. Województwo Podkarpackie, jako współorganizator zabezpieczył catering do 
łącznej kwoty 4 000, 00 zł (cztery tysiące złotych).  

Kwota 6 962, 00 została przeznaczona na organizację posiedzenia grupy roboczej ds. 
współpracy samorządu terytorialnego działającej w ramach Polsko – Słowackiej Komisji 
Międzyrządowej ds. Współpracy Trans granicznej, w tym: nocleg i usługi gastronomiczne. 
 
 
 
25. Pogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - 

stypendia 
 
• Okres realizacji: 2008 – 2025  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 200 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 41 400,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” jest 
realizowany od 2008 roku. W ramach programu, podczas trzech jego edycji, udzielonych 
zostało 69 stypendiów na kwotę 156 480,00 zł, 20 nagród rzeczowych o wartości 31 309 zł 
oraz 74 nagrody pieniężne na kwotę 149 500 zł. Nabór wniosków na stypendia oraz nagrody 
pieniężne odbywa się każdego roku w wyznaczonym terminie. W 2012 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.  
 
 
 
26. Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na potrzeby 

funkcjonowania centrum urazowego 
 
• Okres realizacji: 2010 - 2013 

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 1 228 386,00 zł  
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• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

 
W maju br. podpisano umowę z wykonawcą zakresu rzeczowego zadania. Trwa 

promocja projektu (tablice informacyjne, informacje na stronie internetowej Szpitala). 
 
 
 
27. Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie 
 
• Okres realizacji: 2007 - 2013 

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 1 932 900,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 29 734,70 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

 
W marcu 2012 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na poszerzenie 

zakresu rzeczowego projektu na zaprojektowanie i budowę nowego odcinka tunelu 
komunikacyjnego łączącego Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży  
z istniejącym tunelem komunikacyjnym szpitala oraz modernizację istniejącego odcinka 
tunelu wraz z dobudową ewakuacyjnej klatki schodowej. 

Dokumentacja na tunel została wykonana. Szpital przygotowuje przetarg na wykonanie 
robot. 

Ponadto w I półroczu realizowane były roboty budowlane, sanitarne, elektryczne przy 
ukształtowaniu terenu przy obiekcie oraz obiekty małej architektury. Doposażono budynek  
w sprzęt nie tylko medyczny zgodny i określony w umowach z wykonawcami zakresu 
rzeczowego. Trwa odbiór końcowy budynku. 
 
 
 
28. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

lata 2007-2013 
 
• Okres realizacji: 2011 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 923 750,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 19 387,11 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Środki przeznaczono na: 

Środki zaplanowane w roku 2012 zostały wykorzystane w I półroczu 2012 r. w kwocie 
19.387,11 zł. tj. 2,10 % planu.  

1) Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – 11`891,11 zł. 
2) Na pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu 
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012r. wydatkowano kwotę 
7`496,00 zł.  
 
W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi na dzień 30.06.2012 r. zrealizowano następujące 
dochody w łącznej kwocie 6.639,02 zł., w tym z tytułu : 
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1) Zwroty odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę  
300,72 zł.  
2) Zwroty niewykorzystanych dotacji, a udzielonych w 2011 roku w kwocie 6`339,20 zł.  
 
 
 
29. Wojewódzki Program Pomocy Społecznej 
 
• Okres realizacji: 2011 – 2015  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 700 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 247 450,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Środki przeznaczono na Dotacje celowe dla organizacji pozarządowych udzielone w ramach 
„Wojewódzkiego programu pomocy Społecznej na lata 2009-2015” na kwotę 247`450,00 zł.  

1) Zwroty odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę  
W I półroczu 2012 roku odnotowano dochody w łącznej kwocie 5`050,08 zł., w tym:  

217,00 zł.  
2) Zwroty niewykorzystanych dotacji, a udzielonych w 2011 roku w kwocie 4`833,08 zł. 
 
 
 
30. Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Os. Niepełn. i Przeciwdz. ich 

Wykluczeniu Społ. Na lata 2008-2020 
 
• Okres realizacji: 2011 – 2020  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 536 500,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 334 445,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

• Realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans 
Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-
2020. Zadania zrealizowane są przez organizacje pozarządowe, którym udzielono dotacji 
celowych w kwocie 334`445,00 zł. 

Środki przeznaczono na:  

 

 

W ramach rozdziału Rehabilitacja Zawodowa i Społeczna Osób Niepełnosprawnych  nie 
zrealizowano dochodów 

 
 
31. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna 
 
• Okres realizacji: 2011 – 2015  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 14 650 584,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 7 242 515,78 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 



Strona 44 z 55 

 

Roczny Plan Kontroli - w 30 % rozliczone zostały środki przewidziane na 
przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach PO KL (zarówno 
kontrole planowe jak i doraźne).  
Roczny Plan Szkoleń - w 10 % rozliczono środki ogółem przewidziane na realizację 
Rocznego Planu Szkoleń, w tym przeznaczone na studia podyplomowe dla 
pracowników IP zaangażowanych we wdrażanie PO KL rozliczono 99,73 % środków 
(w tym pokryte zostały również koszty dojazdów na obowiązkowe zajęcia), delegacje 
zagraniczne rozliczono w wysokości 79,47% natomiast krajowe w  11,90%.  
Roczny Plan Kosztów Instytucji – wydatkowanie w I półroczu 2012 r. osiągnięte 
zostało na poziomie 50,96%. Wynagrodzenia brutto pracowników wraz z pochodnymi 
rozliczone zostały  proporcjonalnie do zaangażowania (w programowanie, 
zarządzanie, wdrażanie, rozliczanie, monitorowanie, ocenę, kontrolę oraz informacje 
i promocję), a także sfinansowane zostały wyżej wymienione świadczenia dla 
pracowników tzw. komórek obsługowych zajmujących się obsługą stanowisk 
merytorycznych.  
W ramach Planu rozliczono również koszty za wynajem pomieszczeń zajmowanych 
przez wydziały zajmujące się bezpośrednio wdrażaniem, realizacją  
i kontrolą PO KL tj. czynsze wywóz śmieci oraz koszty za zakup usług 
telekomunikacyjnych, za zakup mediów, a także koszty wysyłki korespondencji do 
projektodawców i beneficjentów.  
Zostały również rozliczone koszty zakupów materiałów biurowych, eksploatacyjnych.  
W ramach Rocznego Planu Działań Ewaluacyjnych wydatkowanie osiągnięto na 
poziomie 52,52%. Zrealizowany został III etap badania ewaluacyjnego pt. „Ocena 
działania Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego 
funkcjonujących w województwie podkarpackim”, a także opracowano raport 
końcowy badania ewaluacyjnego pt. „ Kobieta na podkarpackim rynku pracy  
w kontekście działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”.  
W I półroczu 2012 r. Roczny Plan Działań Informacyjno – Promocyjnych 
(opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych - biuletyn, 
kampania medialna- reklama w prasie, na bilbordach, emisja spotów,  kompleksowa 
organizacja spotkań i szkoleń oraz konferencji dla potencjalnych projektodawców  
i beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL) osiągnięto wydatki na 
poziomie  32,50%. W ramach Rocznego Planu Działań Informacyjno Promocyjnych 
ujęte zostały również wydatki poniesione na funkcjonowanie na Podkarpaciu 
Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym na działania 
szkoleniowe, animacyjne, aktywizacyjne, doradcze, informacyjno-promocyjne a także 
koszty administracyjne i zakup sprzętu (24,06% środków przeznaczonych na 
realizację ww. zadania).  
Roczny Plan Kosztów Wdrażania w I półroczu 2012 osiągnął wydatkowanie na 
poziomie 53,06%. W ramach Planu poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia dla 
Ekspertów za wyrażanie opinii o projektach oraz za ocenę merytoryczną wniosków 
złożonych w odpowiedzi na ogłaszane przez IP konkursy oraz za doradztwo 
specjalistyczne w zakresie ewaluacji.  
Poniesiono również wydatki na kompleksową organizację spotkań grup  
i gremi oraz na podróże służbowe pracowników w związku z wyjazdami na spotkania 
grup roboczych konferencje i seminaria oraz inne spotkania robocze dot. wdrażania 
POKL.  
W I półroczu 2012 r. poniesiono również wydatki związane z przeprowadzeniem 
audytu zewnętrznego działań zrealizowanych w ramach Rocznego Planu Działań 
Pomocy Technicznej POKL na 2011 r.  
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32. Sporządzenie Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla 

Województwa Podkarpackiego 
 
• Okres realizacji: 2012 - 2013 

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 67 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Postępowanie przetargowe rozpoczynające proces realizacji zadania będzie realizowane 
w II półroczu 2012 r. 
 
 
 
33. Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego  

w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (II część) 
 
• Okres realizacji: 2008 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 557 333,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Zadanie zostało wpisane do WPF na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego Nr XXIII/403/12 z dnia 25 czerwca 2012 r. W latach 2008 – 2010 w ramach 
ww. zadania wykonano następujące prace:  

− projekt budowlano-wykonawczy adaptacji poddasza; 
− dostosowanie komunikacji na parterze zachodniego skrzydła budynku dla potrzeb 

osób niepełnosprawnych; 
− montaż dźwigu-szt.2 i platformy dla osób niepełnosprawnych-szt.1; 
− opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla całego zadania; 
− dostawa cyfrowego pulpitu oraz urządzeń inteligentnych dla sceny; 
− wykonanie i aktualizacja kosztorysów inwestorskich. 

 Ze względu na brak wkładu własnego w 2011 roku wystąpiła przerwa w realizacji zadania. 
 
 
 
34. Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów  
w Markowej 
 
• Okres realizacji: 2010 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 900 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 54 553,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 
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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 nowej działki o pow. 31 ara, usytuowanej w pobliżu 
projektowanej Hali Sportowej, z bezpośrednim dojazdem od głównej drogi w Markowej.  

W dniach 9.06.2011 r. i 14.06.2011 r. zostały podpisane umowy o wykonanie 
dokumentacji projektowej na realizację Muzeum. W dniu 24.06.2011 r. uzyskano 
prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Aktem notarialnym z 
dnia 26.08.2011 r. została przekazana w wieczyste użytkowanie Muzeum – Zamku  
w Łańcucie, działka pod budowę Muzeum w Markowej. W okresie III kw. 2011 r. – II kw. 
2012 r. wybrane w drodze konkursu architektonicznego Biuro Projektowe realizowało 
dokumentację projektową budynku Muzeum, wraz z projektem zagospodarowania działki, 
oraz zamienny projekt uzbrojenia             i urządzenia terenu (w związku ze zmianą 
lokalizacji Muzeum). W dniu 24.05. 2012 r. uzyskano pozwolenie na realizację uzbrojenia i 
urządzenia terenu (wg. zamiennego projektu jw.), natomiast w dniu 31.05.2012 r. został 
złożony wniosek  do Starostwa Powiatowego w Łańcucie (wraz z Projektem Budowlanym), o 
wydanie pozwolenia na budowę budynku Muzeum.

W III kw. 2012 r. planuje się zakończenie całości prac projektowych (Projekty 
wykonawcze, SST, Przedmiary robót, Kosztorys inwestorski) oraz przeprowadzenie 
przetargu na realizację robót budowlanych.  

  

 
 
 
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; 
 
 
 
1. Dostawy i usługi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego 
 
• Okres realizacji: 2011 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 2 319 000,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 1 274 500,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

W ramach tego zadania, którego celem jest zabezpieczenie środków dla zapewnienia 
ciągłości działania jednostki poniesiono opłaty z tytułu: 
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej oraz ruchomej 

publicznej sieci telefonicznej, 
-  zakupu usług dostępu do sieci Internet, 
- zakupu licencji, nadzór autorski, 
- dostawy wody i odprowadzania ścieków, 
- zakupu usługi - wywóz odpadów komunalnych, 
- zakupu energii cieplnej, 
- zakupu energii elektrycznej, 
- konserwacji węzłów cieplnych. 
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2. Dostawy i usługi na rzecz Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Rzeszowie 
 
• Okres realizacji: 2011 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 967 470,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Celem jest zabezpieczenie środków dla zapewnienia ciągłości działania jednostki. 
W ramach udzielonego upoważnienia zawarto w 2011 r. umowy w dziale 010, rozdziale 
01006 obciążające budżet roku 2012 na kwotę 26 650,41 zł, roku 2013 na kwotę 14 892,84 
oraz roku 2014 na kwotę 14 892,84 zł. 
 
 
 
3. Dostawy i usługi na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej  

i Kartograficznej w Rzeszowie 
 
• Okres realizacji: 2011 - 2015 

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 8 654,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 3 290,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

Zrealizowane wydatki w pierwszym półroczu obejmują zakup usług zapewniających 
ciągłość działania jednostki, takich jak: usługi telekomunikacyjne, dostępu do sieci Internet, 
nadzoru autorskiego nad programami księgowymi oraz konserwację instalacji sygnalizacji 
pożaru. 

 
 
 
4. Dostawy i usługi na rzecz Medycznej Szkoły Policealnej im. prof. Rudolfa Weigla  

w Jaśle 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 351,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 175,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Zadanie zrealizowano w 49 %. Zabezpieczono środki dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki w zakresie usługi dostępu do Internetu w kwocie 175 zł. 
 
 
 
5. Dostawy i usługi na rzecz Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2014  
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• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 17 901,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 9 275,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Zadanie zrealizowano w 56 %. Zabezpieczono środki dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki w zakresie: 
- wynajmu sali gimnastycznej na realizację zajęć dla słuchaczy w kwocie –  5.400 zł  
- usług dostępu do Internetu w kwocie 814 zł  
- usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  
w kwocie – 3.061 zł, 
 
 
 
6. Dostawy i usługi na rzecz Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 4 600,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 1 735,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Zadanie zrealizowano w 38 %. Zabezpieczono środki dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki w zakresie: 
- usług dostępu do Internetu szkole w kwocie - 175 zł 
- usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na 
potrzeby szkoły w kwocie – 1.560 zł, 
 
 
 
7. Dostawy i usługi na rzecz Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 8 112,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 4 688,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Zadanie zrealizowano w 58 %. Zabezpieczono środki dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki w zakresie: 
- usług dostępu do Internetu szkole w kwocie -1.072 zł 
- usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na 
potrzeby szkoły w kwocie – 3.258 zł, 
- usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na 
potrzeby Domu Słuchacza w kwocie – 358 zł. 
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8. Dostawy i usługi na rzecz Kolegium Nauczycielskiego im. A. Fredry w Przemyślu 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 47 934,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 12 913,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Zadanie zrealizowano w 27 %. Zabezpieczono środki dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki w zakresie: 
- dostawy energii elektrycznej w kwocie – 3.993 zł 
- wynajmu sali gimnastycznej na realizację zajęć dla słuchaczy w kwocie – 960 zł 
 - wynajmu basenu, kortów tenisowych, lodowiska, ścianki wspinaczkowej na zajęcia dla 
słuchaczy kolegium w kwocie – 4.608 zł 
- usług dostępu do Internetu w kwocie 986 zł 
- usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  
w kwocie – 1.215 zł, 
- usług komunalnych w kwocie – 1.151 zł. 
 
 
 
9. Dostawy i usługi na rzecz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 1 500,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 467,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Zadanie zrealizowano w 31 %. Zabezpieczono środki dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki w zakresie usługi dostępu do Internetu w kwocie 467 zł. 

 
 
 
10. Dostawy i usługi na rzecz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  

w Przemyślu 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 32 450,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 21 266,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Zadanie zrealizowano w 65 %. Zabezpieczono środki dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki w zakresie: 
- dostawy energii elektrycznej w kwocie – 19.816 zł 
- usług dostępu do Internetu na potrzeby kolegium  w kwocie - 450 zł 
- usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na 
potrzeby kolegium  w kwocie – 1.000 zł. 
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11. Dostawy i usługi na rzecz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  

w Rzeszowie 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2015  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 9 500,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 5 553,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Zadanie zrealizowano w 58 %. Zabezpieczono środki dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki w zakresie: 
- dostawy energii elektrycznej w kwocie – 4.256 zł, co stanowi 54% zaawansowania zadania, 
- usług dostępu do Internetu na potrzeby kolegium w kwocie - 297 zł 
- usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na 
potrzeby kolegium w kwocie – 1.000 zł.  
 
 
 
12. Dostawy i usługi na rzecz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  

w Leżajsku 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 360,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 175,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Zadanie zrealizowano w 49 %. Zabezpieczono środki dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki w zakresie: 
- usług dostępu do Internetu na potrzeby kolegium w kwocie - 175 zł 
 
 
 
13. Dostawy i usługi na rzecz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli  

w Rzeszowie 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 111 022,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 62 897,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Zadanie zrealizowano w 57 %. Zabezpieczono środki dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki w zakresie: 
- dostawy energii elektrycznej w kwocie – 49.287 zł, zaawansowanie zadania w tym zakresie 
dostaw wynosi 60% 
- usług komunalnych w kwocie – 3.322 zł, co stanowi 48% zaawansowania zadania. 
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 
w kwocie – 4.353 zł, zaawansowanie zadania w tym zakresie wynosi 59%, 
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- usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na 
potrzeby placówki w kwocie – 5.935 zł, co stanowi 41% zaawansowania zadania. 
 
 
 
14. Dostawy i usługi na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 132 080,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 67 674 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Zadanie zrealizowano w 51 %. Zabezpieczono środki dla zapewnienia ciągłości    działania 
jednostki w zakresie: 
 usług dostępu do Internetu na potrzeby biblioteki i jej filii w kwocie - 4.245 zł, z tego na 

potrzeby: 
- PBW Krosno - 2.031 zł, - Filii Jasło – 422 zł, - Filii Brzozów – 394 zł, - Filii Sanok - 597 zł, - 
Filii Lesko - 418 zł, - Filii Ustrzyki – 383 zł, 
 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na 

potrzeby placówki i jej filii w kwocie – 6.536 zł, z tego na potrzeby:  
- PBW Krosno - 1.333 zł, - Filii Jasło – 1.247 zł, - Filii Brzozów – 1.247 zł, - Filii Sanok - 1.247 
zł, - Filii Lesko - 731 zł, - Filii Ustrzyki – 731 zł,  

 opłat za administrowanie i czynsze za lokale w kwocie – 56.893 zł, z tego na potrzeby:  
- Filii Jasło – 20.885 zł, - Filii Brzozów – 19.188 zł, - Filii Sanok - 8.621 zł, - Filii Lesko - 3.945 
zł, - Filii Ustrzyki – 4.254 zł. 

 
 
 
15. Dostawy i usługi na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  

im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 92 400,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 40 788,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Zadanie zrealizowano w 44 %. Zabezpieczono środki dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki w zakresie: 
- dostaw energii elektrycznej dla biblioteki i jej filii w kwocie – 29.350 zł, co stanowi 42 % 
zaawansowania zadania z tego na potrzeby: 
  - PBW Przemyśl -   9.530 zł 
  - Filii Jarosław  –   3.184 zł 
  - Filii  Przeworsk –   3.002  zł 
  - Filii  Lubaczów  -   13.634 zł 
- usług dostępu do Internetu na potrzeby biblioteki i jej filii  w kwocie -   6.613  zł, 
zaawansowanie zadania wynosi 44% 
z tego na potrzeby: 
  - PBW Przemyśl -   2.206 zł 
  - Filii Jarosław  –   1.469  zł 



Strona 52 z 55 

 

  - Filii  Przeworsk –  1.469  zł 
  - Filii  Lubaczów  -  1.469  zł 
- zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 
na potrzeby PBW w Przemyślu w kwocie –  914  zł, zaawansowanie zadania wynosi 83% 
- usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej na 
potrzeby placówki i jej filii w kwocie –  3.911 zł, co stanowi 62% zaawansowania zadania  
z tego na potrzeby: 
 - PBW Przemyśl -  1.905  zł 
             - Filii Jarosław  – 586  zł 
  - Filii  Przeworsk –  887 zł 
 - Filii  Lubaczów  -  533  zł 
 
 
 
 
 
 
16. Dostawy i usługi na rzecz Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu 
 
• Okres realizacji: 2012 – 2013  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 6 746,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 2 367,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Zadanie zrealizowano w 35%. Zabezpieczono środki dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki w zakresie: 
- usług dostępu do Internetu na potrzeby biblioteki i jej filii w kwocie - 2.367 zł z tego na 
potrzeby: 
    - BP Tarnobrzeg  -  1.288  zł 
    - Filii Stalowej Woli –  570  zł 
    - Filii Nisko – 509 zł 
 
 
 
17. Dostawy i usługi na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
 
• Okres realizacji: 2013 – 2014  

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 0,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

W I półroczu 2012 r. nie podjęto działań, z uwagi na planowaną relację procedury 
obejmującej przedmiotowe przedsięwzięcie w II półroczu 2012 r. 
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II. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego 

 
1. 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. 

 
• Okres realizacji: 2007 - 2022 

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 2 098 748,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

Środki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w dziale 
757, rozdział 75704 § 8020 – wydatki bieżące dotyczą poręczeń kredytów udzielonych przez 
Samorząd Województwa wojewódzkim 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 zawartych umów.  

Raty kredytowe są spłacane przez Szpitale zgodnie z harmonogramem. Do dnia 
dzisiejszego nie wystąpiła konieczność ich spłaty przez Województwo, w ramach 
udzielonego poręczenia. 
 
 
 
2. Poręczenie kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Szpital Wojewódzki Nr 2  

im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w 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. 

 
• Okres realizacji: 2008 - 2014 

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 1 035 182,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.: 

Środki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w dziale 
757, rozdział 75704 § 8020 – wydatki bieżące dotyczą poręczeń kredytów udzielonych przez 
Samorząd Województwa wojewódzkim 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 zawartych umów.  

Raty kredytowe są spłacane przez Szpitale zgodnie z harmonogramem. Do dnia 
dzisiejszego nie wystąpiła konieczność ich spłaty przez Województwo, w ramach 
udzielonego poręczenia. 
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3. Poręczenie kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital  
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni zgodnie  
z Uchwałą Nr 105/1822/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
16 kwietnia 2008 r. 

 
• Okres realizacji: 2008 - 2023 

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 1 653 303,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

 
Środki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w dziale 

757, rozdział 75704 § 8020 – wydatki bieżące dotyczą poręczeń kredytów udzielonych przez 
Samorząd Województwa wojewódzkim 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 zawartych umów.  

Raty kredytowe są spłacane przez Szpitale zgodnie z harmonogramem. Do dnia 
dzisiejszego nie wystąpiła konieczność ich spłaty przez Województwo, w ramach 
udzielonego poręczenia. 
 
 
4. Poręczenie kredytu długoterminowego 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 309/6322/10 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 2010 r. 

 
• Okres realizacji: 2010 - 2013 

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 611 035,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

Środki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w dziale 
757, rozdział 75704 § 8020 – wydatki bieżące dotyczą poręczeń kredytów udzielonych przez 
Samorząd Województwa wojewódzkim 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 zawartych umów.  

Raty kredytowe są spłacane przez Szpitale zgodnie z harmonogramem. Do dnia 
dzisiejszego nie wystąpiła konieczność ich spłaty przez Województwo, w ramach 
udzielonego poręczenia. 
 
5. Poręczenie kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Szpital  Wojewódzki Nr 2  

im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą  
w Warszawie zgodnie z Uchwałą Nr 309/6323/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
 

• Okres realizacji: 2010 - 2016 

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 294 570,00 zł  
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• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

Środki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w dziale 
757, rozdział 75704 § 8020 – wydatki bieżące dotyczą poręczeń kredytów udzielonych przez 
Samorząd Województwa wojewódzkim 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 zawartych umów.  

Raty kredytowe są spłacane przez Szpitale zgodnie z harmonogramem. Do dnia 
dzisiejszego nie wystąpiła konieczność ich spłaty przez Województwo, w ramach 
udzielonego poręczenia. 
 
6. 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. 

 
• Okres realizacji: 2011 - 2014 

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 469 673,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

 
Środki ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w dziale 

757, rozdział 75704 § 8020 – wydatki bieżące dotyczą poręczeń kredytów udzielonych przez 
Samorząd Województwa wojewódzkim 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 zawartych umów.  

Raty kredytowe są spłacane przez Szpitale zgodnie z harmonogramem. Do dnia 
dzisiejszego nie wystąpiła konieczność ich spłaty przez Województwo, w ramach 
udzielonego poręczenia. 
 
7. Poręczenie kredytu długoterminowego wraz z odsetkami zaciągniętego przez 

Podkarpacką Agencję Energetyczną Sp. z o.o. w Rzeszowie 
 
• Okres realizacji: 2012 - 2015 

• Planowane nakłady finansowe w 2012 r. – 16 135,00 zł  

• Kwota wydatków poniesionych w I półroczu br., - 0,00 zł  

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach  

w I półroczu 2012 r.:  

Do dnia 30 czerwca 2012 r. nie wystąpiła konieczność  spłaty kredytu przez Województwo,  
w ramach udzielonego poręczenia. 
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