XLVI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 26 maja 2014 roku,
(poniedziałek) o godzinie 1100 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu XLV sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Nęckowi odznaki honorowej
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
4. Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla o zmianach
w regulaminie organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego oraz działaniach podejmowanych przez Marszałka dotyczących
ujawnionych przez prasę nieprawidłowościach występujących w Urzędzie i
jednostkach Jemu podległych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Wicemarszałka Województwa
Podkarpackiego.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa
podkarpackiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz
liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w poszczególnych okręgach.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń kotłowni
przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej
powierzchni 54,99 m2 przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w
Krośnie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie z
Gminą Tarnobrzeg.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy
dzierżawy zawartej z Firmą POLKOMTEL S.A. przez Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionej
młodzieży „Talenty Podkarpacia".
12. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Zagórz.
13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Niwiska oraz
wyznaczenia nowej aglomeracji Niwiska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rokietnica oraz
wyznaczenia nowej aglomeracji Rokietnica.
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pysznica oraz
wyznaczenia nowej aglomeracji Pysznica.
16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Oleszyce oraz
wyznaczenia nowej aglomeracji Oleszyce.
17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasło oraz
wyznaczenia nowej aglomeracji Jasło.
18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wierzawice oraz
wyznaczenia nowej aglomeracji Wierzawice.
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19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2014 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025.
21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia
interesu prawnego uchwałą nr XLIII/874/14 z dnia 24 lutego 2014r. Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Wojewódzki
Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”.
22. Sprawozdanie roczne z realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na Podkarpaciu, narastająco, wg stanu na 31.12.2013 r.
23. Informacja nt. współpracy instytucji kultury prowadzonych przez samorząd
województwa z organizacjami pozarządowymi.
24. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 8
kwietnia 2014 r. do 12 maja 2014 r.
25. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku
Województwa Podkarpackiego podjętych na XLV sesji w dniu 22 kwietnia 2014 r.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Wnioski i oświadczenia radnych.
28. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Wojciech Buczak

-projektUCHWAŁA NR
/
/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia

2013

w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Nęckowi odznaki honorowej
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm) § 13 pkt 22
Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr
28, poz.1247 z późn. zm.) oraz § 3 i § 7 ust 1 Uchwały Nr XXXVIII/747/13 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 września 2013 r., w sprawie ustanowienia
odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, ustalenia jej
wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się Panu Zbigniewowi Nęckowi, odznakę honorową „Zasłużony dla
Województwa Podkarpackiego”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Kapituła odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” po
przeanalizowaniu na posiedzeniu w dniu 30 września 2013 r., zgłoszenia o nadanie
odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” Panu Zbigniewowi
Nęckowi pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek.
Pan Zbigniew Nęcek, absolwent Politechniki Krakowskiej i Akademii
Wychowania Fizycznego w Gdańsku, trener tenisa stołowego II klasy podjął pracę,
jako główny trener drużyny pingpongistek Klubu Sportowego „Siarka” Tarnobrzeg
(obecnie występującego pod nazwą Klub Tenisa Stołowego „Zamek” Tarnobrzeg). Od
momentu piastowania nowej funkcji zaczęły się wielkie sukcesy indywidualne
i
drużynowe
zawodniczek
tarnobrzeskiego
klubu
na
arenie
krajowej
i międzynarodowej.
Przez okres ponad ćwierćwiecza Zbigniew Nęcek wraz ze swoimi
podopiecznymi 22-krotnie zdobył tytuł Drużynowego Mistrza Polski oraz 2-krotnie
Drużynowego Wicemistrza Polski. W tym samym okresie drużyna tenisistek stołowych
z Tarnobrzega plasuje się w ścisłej czołówce europejskiej, zdobywając
5-krotnie tytuł Klubowego Wicemistrza Europy, 3-krotnie kwalifikując się do półfinału
tych rozgrywek oraz wielokrotnie do ćwierćfinałów.
Również w konkurencjach indywidualnych podopieczne trenera Z. Nęcka
odnotowały wiele sukcesów zdobywając medale podczas Mistrzostw Polski i Europy
oraz na prestiżowych turniejach ITTF Pro-Tour i TOP-12 z udziałem czołowych
zawodniczek świata. Dwie czołowe zadowniczki to członkinie Kadry Narodowej
i Olimpijskiej Polski od 2007r., które odnoszą sukcesy wystepując w barwach klubu
Tarnobrzega. Tenisistki pod wodzą swego trenera godnie reprezentują Tarnobrzeg
i województwo podkarpackie na arenie krajowej i międzynarodowej, walnie
przyczyniając do promocji naszego regionu.
Biorąc pod uwagę dorobek trenera Zbigniewa Nęcka i jego zasługi dla rozwoju
tenisa stołowego kobiet oraz promowanie naszego wojewodztwa, wniosek
o przyznanie Zbigniewowi Nęckowi odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa
Podkarpackiego” jest uzasadniony.
Uwzględniając wniosek Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 18 października 2012 r., przedkłada się dodatkowo kopię Zgłoszenia o nadanie
odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, z dnia 19 czerwca
2013 r. podpisanego przez Pana Grzegorza Kielara Prezesa Podkarpackiego
Okręgowego Związku Tenisa Stołowego.
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- PROJEKTUCHWAŁA NR …………………
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ………………. 2014 r.
w sprawie odwołania
Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego
Na podstawie art. 18 pkt. 15 oraz art.37 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.).
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala,
co następuje:
§1
Odwołuje się Jana Burka Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego ze składu
Zarządu Województwa Podkarpackiego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Marszałek Województwa Podkarpackiego działając w trybie art.37 ust.5 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 roku, poz. 596
z późn. zm.). w ramach swoich kompetencji wniósł o odwołanie Jana Burka
Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego ze składu Zarządu Województwa
Podkarpackiego. Konkretne i indywidualne przyczyny odwołania Wicemarszałka
Jana Burka zawarte są w uzasadnieniu wniosku Marszałka Województwa.
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-PROJEKTUCHWAŁA NR / /14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia …………………………2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa podkarpackiego na
okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych
wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w poszczególnych okręgach
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) art. 421 § 1 w związku
z art. 459 § 1 oraz art. 463 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.
Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego,
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XLVI/497/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału województwa podkarpackiego na
okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz liczby radnych
wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w poszczególnych okręgach,
załącznik otrzymuje brzmienie, jak załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Po jednym egzemplarzu uchwały przesyła się każdej radzie powiatu na obszarze
województwa podkarpackiego oraz Wojewodzie Podkarpackiemu i Komisarzowi
Wyborczemu w Rzeszowie.
§4
1. Od uchwały zainteresowanej radzie powiatu przysługuje prawo wniesienia skargi
do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w terminie 5 dni od daty jej otrzymania.
2. Od uchwały wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia
skargi do Komisarza Wyborczego w Rzeszowie w terminie 5 dni od daty podania
jej do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
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Załącznik
do Uchwały Nr / /14
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia … ………………2014 r.
Podział województwa podkarpackiego na okręgi wyborcze, nadanie im
numerów, ustalenie ich granic oraz liczby radnych wybieranych do
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w poszczególnych okręgach
Nr okręgu
wyborczego Granice okręgu

Liczba radnych w okręgu

1

m. Rzeszów, powiaty: leżajski, łańcucki,
rzeszowski

8

2

powiaty: dębicki, mielecki, ropczyckosędziszowski, strzyżowski

6

3

m. Tarnobrzeg, powiaty: kolbuszowski,
niżański, stalowowolski, tarnobrzeski

5

4

m. Przemyśl, powiaty: jarosławski,
lubaczowski, przemyski, przeworski

6

5

m. Krosno, powiaty: bieszczadzki,
brzozowski, jasielski, krośnieński, leski,
sanocki

8
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UZASADNIENIE
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału województwa
podkarpackiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic
oraz liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w poszczególnych okręgach

Wojewoda Podkarpacki w § 1 Zarządzenia Nr 29/14 z dnia 10 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa
Podkarpackiego ustalił, że wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w kadencji 2014-2018 będzie 33 radnych.
Zgodnie z art. 463 § 1 Kodeksu wyborczego podział na okręgi wyborcze, ich
numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym ustala,
na wniosek marszałka, sejmik województwa według jednolitej normy
przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców województwa
przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem art. 462
i następujących zasad:
1) w okręgu wyborczym wybiera się od 5 do 15 radnych;
2) w żadnym z powiatów stanowiących jeden okręg wyborczy nie mogą być
wybierani radni w liczbie równej lub większej niż 3/5 ogólnej liczby danej rady.
W celu prawidłowego wykonania tej delegacji korzystając z danych zawartych
w zakładce Rejestr wyborców (wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.) na stronie
Państwowej Komisji Wyborczej ustalono, że liczba mieszkańców województwa
podkarpackiego wynosiła 2 124 038, a w poszczególnych miastach na prawach
powiatu i powiatach była następująca:
1) m. Rzeszów
2) m. Krosno
3) m. Przemyśl
4) m. Tarnobrzeg
5) bieszczadzki
6) brzozowski
7) dębicki
8) jarosławski
9) jasielski
10) kolbuszowski
11) krośnieński
12) leski
13) leżajski
14) lubaczowski
15) łańcucki
16) mielecki
17) niżański
18) przemyski
19) przeworski
20) ropczycko-sędziszowski
21) rzeszowski

172 646
46 901
62 755
47 811
22 516
67 244
135 428
122 373
116 326
63 370
112 606
27 224
70 581
58 337
79 926
135 909
67 965
74 883
80 143
74 033
164 910
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22) sanocki
23) stalowowolski
24) strzyżowski
25) tarnobrzeski

96 008
107 248
62 548
54 347

razem: 2 124 038.
Jednolita norma przedstawicielstwa, obliczona została przez podzielenie liczby
mieszkańców (2 124 038) przez liczbę radnych (33) i wynosi 64 365.
Liczbę mandatów w poszczególnych okręgach obliczono dzieląc liczbę
mieszkańców okręgu przez normę przedstawicielstwa z zaokrągleniem w górę do
liczby całkowitej ułamków liczby mandatów równych lub większych od ½.
Uwzględniając powyższe zasady, ustalono, że:
OKRĘG Nr 1
8 mandatów
m. Rzeszów 172 646 mieszkańców
powiaty:
leżajski
70 581
‘’
łańcucki
79 926
‘’
rzeszowski 164 910
‘’
Razem:
488 063 : 64 365 = 7,58
OKRĘG Nr 2
powiaty:
dębicki
mielecki
ropczycko-sędziszowski
strzyżowski
Razem:
OKRĘG Nr 3
m. Tarnobrzeg
powiaty:
kolbuszowski
niżański
stalowowolski
tarnobrzeski
Razem:
OKRĘG Nr 4
m. Przemyśl
powiaty:
jarosławski
lubaczowski
przemyski
przeworski
Razem:

6 manatów
135 428 mieszkańców
135 909
‘’
74 033
‘’
62 548
‘’
407 918 : 64 365 = 6,33

5 mandatów
47 811 mieszkańców
63 370
‘’
67 965
‘’
107 248
‘’
54 347
‘’
340 741: 64 365 = 5,29
6 mandatów
62 755 mieszkańców
122 373
‘’
58 337
‘’
74 883
‘’
80 143
‘’
398 491: 64 365 = 6,19
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OKRĘG 5
m. Krosno
powiaty:
bieszczadzki
brzozowski
jasielski
krośnieński
leski
sanocki
Razem:

8 mandatów
46 901 mieszkańców
22 516
‘’
67 244
‘’
116 326
‘’
112 606
‘’
27 224
‘’
96 008
‘’
488 825 : 64 365 = 7,59

Dotychczasowy podział obszaru województwa na okręgi wyborcze dokonany został
na podstawie Uchwały Nr XLVI/497/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału województwa
podkarpackiego na okręgi wyborcze, nadania im numerów, ustalenia ich granic oraz
liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w poszczególnych okręgach, i przedstawiał się następująco:
Nr okręgu
wyborczego Granice okręgu

Liczba radnych w okręgu

1

m. Rzeszów, powiaty: leżajski, łańcucki,
rzeszowski

7

2

powiaty: dębicki, mielecki, ropczyckosędziszowski, strzyżowski

6

3

m. Tarnobrzeg, powiaty: kolbuszowski,
niżański, stalowowolski, tarnobrzeski

6

4

m. Przemyśl, powiaty: jarosławski,
lubaczowski, przemyski, przeworski

6

5

m. Krosno, powiaty: bieszczadzki,
brzozowski, jasielski, krośnieński, leski,
sanocki

8

Podkreślenia wymaga fakt, że do wyborów samorządowych w 2010 r. nie zachodziły
przesłanki uzasadniające zmianę tej Uchwały. Mając na względzie, że zgodnie
z wyliczeniami przedstawionymi powyżej, dla których podstawą jest liczba
mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., zmianie ulega liczba
radnych wybieranych w okręgach Nr 1 i Nr 3.
W okręgu wyborczym Nr 1 będzie 8 (a nie jak dotychczas 7) mandatów. Natomiast
w okręgu Nr 3 będzie 5 (a nie jak dotychczas 6) mandatów.
Ponieważ wystąpiły przesłanki, które zmieniają liczbę radnych wybieranych
w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, konieczne jest
podjęcie przedmiotowej uchwały.
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RG.II.2501.68.4.2014.AB

- projekt Uchwała Nr ………. /………. /14

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …………………… 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń kotłowni przez Muzeum
Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 596 z późn. zm.), oraz § 19 ust. 3 Uchwały
Nr XXVII/493/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012
roku w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego
(Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012 r. poz. 2958),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na
oddanie w najem, w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony pomieszczeń
kotłowni o pow. użytkowej 218,60 m² zlokalizowanych w piwnicach w budynku pralni
położonym w byłym kompleksie szpitalnym przy ul. Rogozińskiego w Przemyślu Pani
Barbarze Kisiel – Borek, zam. 37 – 700 Przemyśl, ul. Daszyńskiego 24 oraz Panu
Ryszardowi Kołakowskiemu, zam. 37 – 700 Przemyśl, ul. Malczewskiego 7
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opiekuńczo
– Leczniczy i Opieki Paliatywnej „San - Med. B & K” s. c. w Przemyślu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć
RG.II.2501.68.4.2014.AB
UZASADNIENIE
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zwróciło się z wnioskiem
o wyrażenie zgody na oddanie w najem, w drodze bezprzetargowej, na czas
nieokreślony pomieszczeń kotłowni o pow. użytkowej 218,60 m², zlokalizowanych
w piwnicach budynku pralni położonym w byłym kompleksie szpitalnym przy
ul.

Rogozińskiego

w

Przemyślu

Niepublicznemu

Zakładowi

Opiekuńczo

–

Leczniczemu i Opieki Paliatywnej „San - Med. B & K” s. c. w Przemyślu w związku
z prowadzoną przez spółkę działalnością fizjoterapeutyczną.
„San - Med. B & K” s. c. w Przemyślu w chwili obecnej jest już najemcą
budynku po byłej chirurgii, zlokalizowanym w byłym kompleksie szpitalnym przy
ul. Rogozińskiego w Przemyślu, w którym prowadzi działalność leczniczą oferującą
różne

formy

wsparcia

osobom

dotkniętym

przewlekłą

chorobą

lub

niepełnosprawnością.
Czynsz najmu za udostępnienie pomieszczeń kotłowni miałby wynosić 2,72
zł/m2 netto miesięcznie, tyle samo ile dotychczasowy czynsz najmu płacony prze
„San - Med. B & K” s. c. w Przemyślu za wynajmowany obiekt byłej chirurgii.
Dla Muzeum będzie stanowić to dodatkowy dochód a dla przyszłego
Użytkownika wynajem budynku po byłej kotłowni umożliwi redukcje kosztów
ogrzewania budynku po byłej chirurgii.
Ponadto Najemca zobowiązał się doprowadzić urządzenia i pomieszczenia
kotłowni do użytku na własny koszt oraz sprawować nadzór nad eksploatacją
urządzeń i instalacji cieplnych oraz innych urządzeń niezbędnych do eksploatacji
kotłowni.
W związku z faktem, iż wynajem pomieszczeń o których mowa powyżej nie
koliduje

z działalnością

statutową

Muzeum

Narodowego

Ziemi

Przemyskiej

w Przemyślu proponuję wyrazić zgodę Dyrektorowi Muzeum na oddanie w najem
pomieszczeń po byłej kotłowni.

wróć
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-projekt -

Uchwała Nr
/
/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia
2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni
54,99 m2 przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596 t.j.), § 22 ust. 2 Uchwały Nr
XXVII/493/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 r.
w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz.
Woj. Pod. z dnia 10 grudnia 2012r., poz. 295)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na użyczenie przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana
Pawła II w Krośnie pomieszczeń o łącznej powierzchni 54,99 m2 zlokalizowanych
w budynku B położonym w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 dla Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej ul. Rynek 38-400 Krosno, z przeznaczeniem na szatnie dla
studentów.

§2
Umowa użyczenia zawarta zostanie na czas nieoznaczony

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć
Uzasadnienie
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zwrócił się
z prośbą o wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń o łącznej
powierzchni 54,99 m2 znajdujących się w budynku B położonym w Krośnie przy ul.
Korczyńskiej, na czas nieokreślony z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
w Krośnie,

z przeznaczeniem na szatnie dla studentów kierunku pielęgniarstwa

odbywających praktyki studenckie w Szpitalu.
Na podstawie Uchwały Nr XI/164/07 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 27 sierpnia 2007r., Szpital użyczył Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Krośnie pomieszczenia szatni o pow. 41,17 m2 w budynku C przy ul. Korczyńskiej
57 w Krośnie.
W związku ze zwiększającą się liczbą studentów

kierunku pielęgniarstwa,

odbywających praktyki w Szpitalu, istnieje konieczność zapewnienia im dobrych
warunków sanitarnych.
W wyniku realizacji praktyk zawodowych pracownicy Szpitala otrzymują
pomoc w wykonywaniu powierzonych obowiązków, a studenci zdobywają cenną
wiedzę i umiejętności praktyczne.
Biorący w użyczenie ponosił będzie koszty eksploatacji pomieszczeń
w wysokości 10 zł/m2 + podatek VAT. Kwota kosztów eksploatacyjnych obejmuje
opłaty za energię elektryczną, zimną i ciepłą wodę, centralne ogrzewanie
oraz odpady komunalne.
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniował
przedmiotowy wniosek.

wróć
UCHWAŁA NR /
/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia maja 2014 r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w partnerstwie z Gminą
Tarnobrzeg
Na podstawie art. 18 pkt 14 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 i § 13 pkt 13
Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 września 1999 r. (Dz.
Urz. Woj. Podk. z 2000 r. Nr 22 poz. 168 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na przystąpienie do realizacji przez Województwo
Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
w charakterze partnera – projektu pn. „Z matematyką przez świat.
W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów
pokrewnych” w ramach programu Erazmus+ (Akcja 2). Liderem i Koordynatorem
projektu będzie Gmina Tarnobrzeg.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć
Uzasadnienie:
Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie zwrócił się do
Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego z prośbą o wyrażenie zgody na zawiązanie partnerstwa z Gminą
Tarnobrzeg w celu realizacji programu Erazmus+. Planowany do realizacji projekt to „
Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki
i przedmiotów pokrewnych”. Liderem i Koordynatorem projektu
będzie Gmina
Tarnobrzeg, natomiast Partnerami:
 Gimnazjum Nr 3 w Tarnobrzegu,
 Województwo Podkarpackie – Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie,
 z Włoch – Gmina Voghera i Liceo Scientifico Statale „Galileo Galilei” w Voghera
oraz jednostka związana z kształceniem nauczycieli.
Przewidywany okres trwania projektu określono na 2 lata, tj. od 1 września 2014 r. do
31 sierpnia 2016 r., budżet projektu założono w kwocie 300 000 euro, z tego 150 tys.
dla konsorcjum polskiego i 150 tys. dla konsorcjum włoskiego, w tym na 1 rok: 75 tys.
euro dla konsorcjum polskiego + 75 tys. euro dla konsorcjum włoskiego. Całkowita
wartość części partnerstwa PCEN wynosi 50 tys. euro.
Nie przewiduje się kosztów nadzwyczajnych i wkładu własnego pieniężnego ze
strony PCEN w Rzeszowie.
Planowany harmonogram rzeczowo – finansowy projektu w zakresie zadań
realizowanych przez PCEN (w tym: zadanie/termin/koszt zadania/kwota
wnioskowanej dotacji) w ramach projektu pn. „Z matematyką przez świat.
W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych”
przedstawia się następująco:
Wykonawca

PCEN
w Rzeszowie

PCEN
w Rzeszowie

PCEN
w Rzeszowie
PCEN
w Rzeszowie

Opis działania
Utworzenie strony internetowej projektu;
za jej pośrednictwem oba regiony
partnerskie będą wymieniać się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami.
Kampania informacyjna o projekcie –
wszystkie
instytucje
partnerskie
przeprowadzą ją na łamach swoich stron
internetowych,
w
lokalnej
prasie
i telewizji.
Seminarium metodyczne prowadzone
przez ekspertów mające na celu
rozwijanie
umiejętności
stosowania
aktywizujących metod pracy w praktyce.
Szkolenia dla nauczycieli z zakresu
stymulowania pracy mózgu w procesie
uczenia się. Nabycie umiejętności
w zakresie synergii.

Termin

Koszt zadania
= kwota
wnioskowanej
dotacji

październik
2014

październik
2014
20 000
euro
listopad
2014
listopad
2014 marzec 2015

wróć

PCEN
w Rzeszowie

PCEN
w Rzeszowie

PCEN
w Rzeszowie

PCEN
w Rzeszowie

PCEN
w Rzeszowie

PCEN
w Rzeszowie
PCEN
w Rzeszowie

PCEN
w Rzeszowie

PCEN
w Rzeszowie

Matematyka,
nauki
przyrodnicze
i techniczne dawniej i dziś. Zakres
i metody nauczania. Uświadomienie roli
postępu naukowo-technicznego i jego
wpływu na zmiany w zakresie edukacji
(konferencja
lub
przygotowanie
materiałów i zamieszczenie ich na
platformie – otwarcie forum, możliwość
prowadzenia dyskusji, wymiany wiedzy,
zamieszczanie własnych materiałów).
Warsztaty dla nauczycieli nt. Praca
z uczniem zdolnym. Zdobycie podstaw
teoretycznych i umiejętności praktyczne
w zakresie organizacji, metod, technik
i form pracy.
Warsztaty dla nauczycieli nt. Praca
z uczniem mającym trudności w nauce.
W jaki sposób stymulować rozwój
dziecka z dyskalkulią. Zdobycie podstaw
teoretycznych i umiejętności praktyczne
w zakresie organizacji, metod, technik
i form pracy.
„Obserwacje astronomiczne” – zajęcia
z wykorzystaniem
profesjonalnego
sprzętu astronomicznego (teleskopu).
Nabycie umiejętności wykorzystania
profesjonalnego
sprzętu
połączone
z prezentacją
rozwoju
myśli
astronomicznej - dawniej i dziś.
„Doświadczenia
i
eksperymenty”.
Przygotowanie profesjonalnych nagrań
doświadczeń z fizyki, chemii i biologii
z wykorzystaniem pracowni naukowych
w Czudcu. Umieszczenie nagrań na
stronie internetowej projektu w celu
wymiany doświadczeń z partnerami.
Organizacja seminarium metodycznego
mające
na
celu
przygotowanie
nauczycieli do jednolitego opracowania
scenariuszy zajęć i wycieczek.
Organizacja telekonferencji z udziałem
partnerów w celu wymiany doświadczeń
w zakresie nowych metod nauczania
matematyki i przedmiotów pokrewnych.
„Doświadczenia
i
eksperymenty”.
Przygotowanie profesjonalnych nagrań
doświadczeń z fizyki, chemii i biologii
z wykorzystaniem pracowni naukowych
w Czudcu. Umieszczenie nagrań na
stronie internetowej projektu w celu
wymiany doświadczeń z partnerami.
Wymieniamy
doświadczenia.
Przygotowanie nagrania realizacji tego
samego zagadnienia przez obydwie
szkoły. Telekonferencja nt. metod
nauczania w szkole polskiej i włoskiej.
Doświadczenia własne i innych. Wnioski.

luty/marzec
2015

styczeńmarzec
2015

styczeńmarzec
2015

kwiecień- maj
2015

luty-maj
2015
(I etap)

czerwiec
2015
wrzesień
2015
maj
2016
październik
2015 –
styczeń 2016
(II etap)
luty 2016-maj
2016
(III etap)
październik
2015
kwiecień
2016

15 000
euro

wróć
PCEN
w Rzeszowie
,
PCEN
w Rzeszowie
PCEN
w Rzeszowie

Organizacja konsultacji metodycznych
dotyczących opracowanych scenariuszy
zajęć i wycieczek.
Podsumowanie projektu – publikacja
efektów dwuletniej pracy w formie książki
zawierającej scenariusze zajęć
i wycieczek oraz najciekawsze prace
uczniów.
Prowadzenie kampanii promocyjnej
i informacyjnej w lokalnej prasie
i telewizji.

PCEN
w Rzeszowie

Monitorowanie,
ocenianie
i rezultatów działań projektu.

jakości

PCEN
w Rzeszowie

Publikacja materiałów wypracowanych
w ramach projektu w wydawnictwach
PCEN.

PCEN
w Rzeszowie

Dwa wyjazdy studyjne do Włoch
(1 wyjazd w roku) – 2x4 osoby.

styczeń/luty
2016
czerwiec
2016
przez cały
czas trwania
projektu
przez cały
czas trwania
projektu
przez cały
czas trwania
projektu
przez cały
czas trwania
projektu

10 400
euro

4 600
euro

Reasumując, plan finansowy na w zakresie realizacji ww. projektu jest następujący:
I rok: 20 000 euro + 1 800 euro + 2 300 euro = 25 000 euro
II rok: 15 000 euro + 7 700 euro + 2 300 euro = 25 000 euro
Zakupy towarów i usług planowane są do realizacji tylko w ramach kwot
ryczałtowych automatycznie wyliczonych przez generator na poszczególne zadania.

wróć
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-projekt -

Uchwała Nr
/
/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia
2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy dzierżawy zawartej
z Firmą POLKOMTEL S.A. przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013r. poz. 596 t.j.), § 19 ust. 3 Uchwały Nr
XXVII/493/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 r.
w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz.
Woj. Pod. z dnia 10 grudnia 2012r., poz. 295)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§1
1. Wyraża się zgodę Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im.
Fryderyka Chopina w Rzeszowie na:
1) obniżenie stawki czynszu z 4661,50 zł netto miesięcznie na 3500 zł netto
miesięcznie za powierzchnię 7,35 m2 dzierżawioną na kominie kotłowni
zlokalizowanej w kompleksie szpitalnym w Rzeszowie przy ul. Szopena 2.
2) przedłużenie umowy do dnia 30.06.2024r.
2. Zmiana warunków umowy obowiązywać będzie od 01.07.2014r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.

Fryderyka Chopina w Rzeszowie

zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy dzierżawy
zawartej przez Szpital z Firmą POLKOMTEL S.A. ul. Postępu, 02-676 Warszawa.
Firma POLKOMTEL S.A., która

dzierżawi miejsce na kominie kotłowni

szpitalnej, pod zainstalowane urządzenia telekomunikacyjne na podstawie umowy
z dnia 28.02.1997r. zwróciła się z wnioskiem o zmianę okresu obowiązywania
umowy tj. o przedłużenie umowy o 10 lat (obecnie umowa obowiązuje do dnia
30.06.2017r.) oraz o obniżenie stawki czynszu, tj. z kwoty 4661,50 zł netto/miesiąc
co daje kwotę 55 938 zł netto rocznie, na 3500 zł netto/miesiąc, co daje kwotę
42 000 zł netto rocznie.
W przypadku braku zgody na obniżenie stawki czynszu, Firma POLKOMTEL
S.A. zamierza zrezygnować z dzierżawy co pozbawi Szpital przychodu z przedmiotu
dzierżawy.
Czynszu roczny za podobne powierzchnie pod urządzenia telekomunikacyjne
na

nieruchomościach

pozostających

we

władaniu

wojewódzkich

jednostek

kształtowały się w 2013r., wg sprawozdań, na następującym poziomie:
 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie:
- Centertel Sp. z o.o. - 40 841,54zł
- Polkomtel S.A. - 46 167 ,07 zł
- P4 Sp. z o.o. - 24 568,92 zł
 Wojewódzki Szpital im. Ojca Pio w Przemyślu:
- Telefonia Cyfrowa T-Mobile- 31 590 zł
- Aero 2 - 26 568 zł
 Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu:
- Centertel Sp. z o.o.- 30 250 zł
Czynsz płacony za powierzchnię dzierżawioną na kominie kotłowni szpitalnej
w Rzeszowie przy ul. Szopena 2 przez POLKOMTEL S.A. jest obecnie znacznie
wyższy niż płacony przez innych operatorów.
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniował
przedmiotowy wniosek.

wróć

PROJEKT

UCHWAŁA NR .............................................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ...............................................................
w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży
„Talenty Podkarpacia"
Na podstawie art. 9 oraz art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.1), art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, zamieszkałej na stałe na
terenie województwa podkarpackiego lub uczącej się w szkołach gimnazjalnych lub
ponadgimnazjalnych "Talenty Podkarpacia", poprzez przyznawanie:
1) nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia artystyczne laureatom konkursów,
przeglądów, turniejów lub festiwali o zasięgu ogólnopolskim bądź
międzynarodowym,
2) nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia naukowe laureatom olimpiad,
konkursów i turniejów o zasięgu ogólnopolskim bądź międzynarodowym,
zajmującym miejsca od 1 do 6 oraz zdobywcom pierwszych miejsc
w olimpiadach, konkursach i turniejach o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim oraz uzyskującym tytuł laureata, w co najmniej dwóch
konkursach wojewódzkich lub ponadwojewódzkich, organizowanych na
podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703,
Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr
167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z
2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181,
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr
6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz.
250, Nr 54, poz.
320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814,
Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317,
1650, z 2014 r. poz. 7, 290.
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konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 Nr 13 poz. 125 z póżn. zm.).
§ 2.
Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie nagród ustalana będzie corocznie
w budżecie Województwa Podkarpackiego.
§ 3.
Przyjmuje się:
1) Regulamin przyznawania Nagród Samorządu Województwa Podkarpackiego za
wybitne osiągnięcia artystyczne, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Regulamin przyznawania Nagród Samorządu Województwa Podkarpackiego za
wybitne osiągnięcia naukowe, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Zarząd Województwa Podkarpackiego określi:
1) wzór wniosku o przyznanie Nagrody Samorządu Województwa Podkarpackiego
za wybitne osiągnięcia artystyczne,
2) wzór wniosku o przyznanie Nagrody Samorządu Województwa Podkarpackiego
za wybitne osiągnięcia naukowe.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§ 6.
Traci moc uchwała nr XXXII/589/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30
marca 2009 r. w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie
zagubić talentu” z późn. zm.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia się w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Uzasadnienie
Ustala się program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Talenty
Podkarpacia”, który będzie kontynuacją programu „Nie zagubić talentu” realizowanego
przez Samorząd Województwa Podkarpackiego od 2008 roku.
W ramach programu, dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
którzy zamieszkują lub uczą się na terenie województwa podkarpackiego, przyznawane
będą nagrody w dwóch kategoriach:
1)

za wybitne osiągnięcia artystyczne,

2)

za wybitne osiągnięcia naukowe.
Środki finansowe, z których będzie finansowany program „Talenty Podkarpacia”

zabezpieczone są w budżecie Województwa Podkarpackiego na realizację programu
„Nie zagubić talentu”.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia

Regulamin przyznawania Nagród Samorządu Województwa Podkarpackiego za
wybitne osiągnięcia artystyczne
§ 1.
1. O nagrodę Samorządu może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie poniższe kryteria:

1)

2.
3.
4.
5.
6.

posiada stałe zameldowanie lub uczy się w szkole na terenie województwa
podkarpackiego,
2) uczęszcza do publicznej lub niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły
publicznej, (z wyłączeniem szkół dla dorosłych):
a) gimnazjalnej,
b) ponadgimnazjalnej dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,
3) został laureatem ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiad, konkursów,
przeglądów, turniejów lub festiwali artystycznych w ostatnim roku szkolnym.
Nagroda może być również przyznana absolwentowi szkoły ponadgimnazjalnej, który
kontynuuje naukę w szkole wyższej.
Nagroda ma charakter szczególnego wyróżnienia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła
znaczący sukces artystyczny na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim.
Celem przyznania nagrody jest umożliwienie nagrodzonemu dalszego rozwoju
artystycznego.
Złożenie wniosku spełniającego kryteria zawarte w pkt. 1 nie jest równoznaczne
z otrzymaniem nagrody.
Nagrody otrzymają uczniowie, którzy uzyskali najwyższe osiągnięcia w danej dziedzinie
artystycznej.

§ 2.

1. Nagroda Samorządu może być przyznana zespołowi artystycznemu, działającemu
w szkole lub placówce na terenie województwa podkarpackiego, działającej na
podstawie ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572, z późn. zm.), który uzyskał w ostatnim roku szkolnym szczególne
osiągnięcia na szczeblu co najmniej ogólnopolskim.
2. Nagroda, o której mowa w ust. 1 przeznaczona jest na rozwijanie szczególnych
uzdolnień oraz doskonalenie umiejętności członków zespołu.
§ 3.
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody, o której mowa w ust. 1 § 1 może wystąpić dyrektor
szkoły.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, powinien zawierać:
1) dane osobowe ucznia,
2) informacje o indywidualnych osiągnięciach w ostatnim roku szkolnym,
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3)
4)
5)
6)

rekomendację dyrektora szkoły lub nauczyciela prowadzącego,
informacje o szkole,
dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodzinna (o ile występuje),
numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana nagroda.
§ 4.

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody, o której mowa w § 2 może wystąpić dyrektor szkoły
bądź placówki, przy której działa zespół artystyczny.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
1) dane zespołu artystycznego,
2) informacje o osiągnięciach zespołu z ostatniego roku szkolnego,
3) inne istotne informacje uzasadniające wniosek o przyznanie nagrody,
4) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana nagroda.
§ 5.
1. Do wniosku dołączyć należy kserokopie dyplomów lub innych dokumentów
poświadczających osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, przeglądach, turniejach,
festiwalach, z ostatniego roku szkolnego, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
2. Wnioski, wypełnione komputerowo na określonym wzorze, w zamkniętych kopertach
z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem na kopercie: „Talenty Podkarpacia” należy
składać na adres: Departament Edukacji i Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub osobiście w
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod tym
samym adresem. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli wpłynie do godz.
15.30 na wskazany adres do dnia 30 czerwca danego roku. W 2014 roku wnioski należy
składać do 15 września do godz. 15.30.
3. O złożeniu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego a nie data stempla pocztowego.
4. Wnioski niekompletne, złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, wypełnione
ręcznie, nieuzupełnione w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
5. Złożone kserokopie dokumentów, zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów nie będą
zwracane wnioskodawcy.
§ 6.

1. Wysokość nagrody ustala się w kwocie nie niższej niż 3.000 zł i nie wyższej niż 5.000 zł.
2. Zarząd Województwa Podkarpackiego powołuje Komisję Stypendialną, ustala tryb pracy
Komisji oraz kryteria oceny merytorycznej wniosków.

3. Z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządza się protokół.
4. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
5. Nagroda wypłacana jest jednorazowo na wskazany we wniosku numer rachunku
bankowego.

6. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przekazana pisemnie do wnioskodawcy oraz
do nagrodzonego.
7. Wykaz nagrodzonych uczniów zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia

Regulamin przyznawania Nagród Samorządu Województwa Podkarpackiego za
wybitne osiągnięcia naukowe
§ 1.
1. O nagrodę Samorządu może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie poniższe kryteria:

1) posiada stałe zameldowanie lub uczy się w szkole na terenie województwa
podkarpackiego,

2) uczęszcza do publicznej lub niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej,

2.

3.
4.
5.
6.

(z wyłączeniem szkół dla dorosłych):
a) gimnazjalnej,
b) ponadgimnazjalnej dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości,
3) zdobył w ostatnim roku szkolnym, co najmniej jedno z osiągnięć zapisanych w § 2.
Nagroda ma charakter szczególnego wyróżnienia i gratyfikowania osoby, która uzyskała
wybitne osiągnięcia związane z nauką i edukacją w rozumieniu zapisów § 2 w ostatnim roku
szkolnym.
Celem przyznania nagrody jest umożliwienie nagrodzonemu dalszego rozwoju naukowego.
Złożenie wniosku spełniającego kryteria zawarte w pkt. 1 nie jest równoznaczne
z otrzymaniem nagrody.
Nagroda może być również przyznana absolwentowi, który kontynuuje naukę w szkole
wyższej.
W przypadku olimpiad, konkursów, turniejów, w których rywalizacja jest zespołowa, nagroda
może zostać przyznana, jeżeli złożony wniosek dotyczy drużyny lub zespołu osób.
§ 2.

1. Osiągnięciami kwalifikującymi do ubiegania się o nagrodę są:
1) uzyskanie pierwszego miejsca w olimpiadach, konkursach, turniejach o charakterze
naukowym, na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzane w co
najmniej dwóch etapach,
2) uzyskanie tytułu laureata, w co najmniej dwóch konkursach wojewódzkich lub
ponadwojewódzkich, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 Nr 13 poz. 125
z późn. zm.),
3) uzyskanie tytułu laureata w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu
ogólnopolskim lub międzynarodowym, miejsca od 1 do 6.
§ 3.
1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody indywidualnej dla ucznia może wystąpić dyrektor szkoły.
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1, powinien zawierać:
1) dane osobowe ucznia,
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2)
3)
4)
5)
6)

informacje o indywidualnych osiągnięciach w ostatnim roku szkolnym,
rekomendację dyrektora szkoły lub nauczyciela prowadzącego,
informacje o szkole,
dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodzinną (o ile występuje),
numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana nagroda.

3.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla drużyny lub zespołu może wystąpić dyrektor szkoły
lub nauczyciel prowadzący.
4. Wniosek, o którym mowa w ust.3, powinien zawierać:
1) dane osobowe wszystkich uczniów, którzy tworzą zespół lub drużynę,
2) informacje o drużynowych lub zespołowych osiągnięciach w ostatnim roku szkolnym:
wygranych olimpiadach, konkursach, turniejach,
3) rekomendację dyrektora szkoły lub nauczyciela prowadzącego,
4) informacje o szkole,
5) inne istotne informacje,
6) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana nagroda.
§ 4.

1. Do wniosku dołączyć należy kserokopie dyplomów lub innych dokumentów
2.
3.

4.
5.
6.

poświadczających osiągnięcia w olimpiadach, konkursach, turniejach, z ostatniego roku
szkolnego, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
W przypadku, kiedy organizator olimpiady, konkursu, turnieju nie określi zdobytego
przez uczestnika miejsca, wnioskodawca zobowiązany jest do dołączenia oświadczenia
organizatora olimpiady lub dyrektora szkoły, zawierającego informacje o tym fakcie.
Wnioski, wypełnione komputerowo na określonym wzorze, w zamkniętych kopertach z
podanym adresem zwrotnym i dopiskiem na kopercie: „Talenty Podkarpacia” należy
składać na adres: Departament Edukacji i Nauki, Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów lub osobiście w
Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego pod tym samym adresem. Wniosek uważa
się za złożony w terminie, jeżeli wpłynie do godz. 15.30 na wskazany adres do dnia 30
czerwca danego roku. W 2014 roku wnioski należy składać do 15 września do godz.
15.30.
O złożeniu wniosku decyduje data wpływu do Urzędu a nie data stempla pocztowego.
Wnioski niekompletne, złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, wypełnione
ręcznie, nieuzupełnione w wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Złożone kserokopie dokumentów, zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów nie będą
zwracane wnioskodawcy.
§ 5.

1. Wysokość nagrody ustala się w kwocie nie niższej niż 3.000 zł i nie wyższej niż 5.000 zł.
2. Zarząd Województwa Podkarpackiego powołuje Komisję Stypendialną, ustala tryb pracy
Komisji oraz kryteria oceny merytorycznej wniosków.

3. Z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządza się protokół.
4. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
5. Nagroda wypłacana jest jednorazowo na wskazany we wniosku numer rachunku
bankowego.
6. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przekazana pisemnie do wnioskodawcy oraz
do nagrodzonego.
7. Wykaz nagrodzonych uczniów zostanie umieszczony na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
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„projekt”

Uchwała Nr
/
/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia………………2014 r.
w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Zagórz
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2a ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.)
w związku z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r.
Nr 137 poz. 922),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Weryfikuje się pozytywnie propozycję planu aglomeracji Zagórz przedłożoną przez
Burmistrza Zagórza.
§2
Występuje się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji Zagórz.
§3
Występuje się do Gminy Zagórz o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji
Zagórz.
§4
Część opisowa propozycji planu aglomeracji, o której mowa w § 1 stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§5
Część graficzna propozycji planu aglomeracji, o której mowa w § 1 stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), sejmik województwa wyznacza w drodze
uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki
wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po
zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu,
na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do
oczyszczalni ścieków komunalnych.
Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922).
Zgodnie z § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca
2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, zweryfikowana
przez sejmik województwa propozycja planu aglomeracji podlega w dalszej
kolejności uzgodnieniu i zaopiniowaniu, zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki
wyznaczył rozporządzeniem nr 45/06 z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Zagórz (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 105, poz. 1462),
aglomerację Zagórz, o równoważnej liczbie mieszkańców 13 576, zlokalizowaną na
terenie miejscowości: Zagórz, Czaszyn, Kalnica, Łukowe, Mokre, Morochów, Poraż,
Średnie Wielkie, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna, Zahutyń z oczyszczalnią ścieków
w Zagórzu.
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XXXVII/755/13 z dnia
23 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000, przystąpił do
wyznaczania aglomeracji Zagórz.
Burmistrz Zagórza przedłożył propozycję planu aglomeracji Zagórz. Zmiana
dotychczasowej aglomeracji wynika z konieczności uaktualnienia granic aglomeracji
oraz równoważnej liczby mieszkańców.
Zgodnie z przedstawioną propozycją planu nowej aglomeracji, aglomeracja
Zagórz z oczyszczalnią ścieków w Zagórzu zlokalizowana zostanie na terenie
miejscowości: Zagórz, Poraż, Tarnawa Dolna, Tarnawa Górna, Zahutyń, Czaszyn,
Olchowa, Łukowe, Średnie Wielkie, Morochów i Mokre.
Liczba mieszkańców aglomeracji wraz z turystami, którzy są obsługiwanymi
przez 124,6 km istniejącej sieci kanalizacyjnej wynosi 10 099.
W ramach aglomeracji planuje się budowę 41,6 km sieci kanalizacyjnej,
z której korzystać będzie 3 786 mieszkańców wraz z turystami. Cała planowana sieć
kanalizacyjna zlokalizowana zostanie na obszarach objętych formami ochrony
przyrody.
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Na terenie aglomeracji powstają ścieki komunalne w ilości Qśrd = 824 m3/d,
o wskaźnikach zanieczyszczeń: zawiesina ogólna – 216 mg/l, ChZT – 592 mg/l,
BZT5 – 299 mg/l.
Na obszarze aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe.
Całkowita RLM aglomeracji wyniesie 13 885 i będzie równa sumie
mieszkańców i turystów aglomeracji.
Wskaźnik długości planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej wynosi 91 mk /
1 km sieci.
Po zweryfikowaniu propozycji planu aglomeracji Zagórz stwierdza się, że
wykonana ona została zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Środowiska
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii, pod obrady Sejmiku
Województwa Podkarpackiego skierowany zostanie projekt uchwały w sprawie
likwidacji dotychczasowej aglomeracji Zagórz oraz wyznaczenia nowej aglomeracji
Zagórz.
Nie przewiduje się innych skutków prawnych i społeczno – gospodarczych,
które byłyby związane z wejściem w życie niniejszej uchwały.
Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających m.in. z przepisów o samorządzie
gminnym.
Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym,
w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania
ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych.

Uzasadnienie do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
2014 r.

strona 2 z 2

wróć

wróć

wróć

wróć

„projekt”
wróć

Uchwała Nr
/
/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia………………2014 r.
w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Niwiska
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Niwiska
Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz
art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), w związku
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Likwiduje się aglomerację Niwiska wyznaczoną rozporządzeniem Nr 7/06 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Niwiska
(Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 8, poz. 117).
§2
Traci moc rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego o którym mowa w § 1.
§3
Wyznacza się, na terenie Gminy Niwiska, aglomerację Niwiska o równoważnej liczbie
mieszkańców 5 050, zlokalizowaną na terenie miejscowości: Niwiska, Trześń,
Hucina, Kosowy, Przyłęk i Siedlanka z oczyszczalnią ścieków w Trześni.
§4
Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 3 oznaczone są na mapie
stanowiącej załącznik do uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć
Uzasadnienie
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), sejmik województwa wyznacza w drodze
uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki
wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po
zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu,
na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni
ścieków komunalnych.
Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922).
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy –
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159)
aglomerację wyznaczoną przed dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa
może zlikwidować w drodze uchwały, z dniem likwidacji tej aglomeracji traci moc akt
prawa miejscowego, którym ta aglomeracja została wyznaczona.
Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki
wyznaczył rozporządzeniem Nr 7/06 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Niwiska (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 8, poz. 117), aglomerację Niwiska,
o równoważnej liczbie mieszkańców 6 400, zlokalizowaną na terenie miejscowości:
Niwiska, Trześń, Hucisko, Zapole, Kosowy, Przyłęk, Siedlanka i Hucina
z oczyszczalnią ścieków w Trześni.
Wójt Gminy Niwiska przedłożył propozycję planu aglomeracji Niwiska.
Przedmiotowa zmiana aglomeracji wynika z przeprowadzonej analizy zasadności
realizacji sieci kanalizacyjnej. Brak zasadności ekonomicznej budowy sieci
kanalizacyjnej na nieskanalizowanym obszarze aglomeracji potwierdza niska wartość
wskaźnika długości sieci, wynosząca 33 mk / 1 km sieci (24 km planowanej sieci
miałoby obsługiwać 800 mieszkańców). W związku z powyższym postanowiono
wyznaczyć nową aglomerację Niwiska na obszarze już skanalizowanym i obszarze,
gdzie sieć kanalizacyjna jest w trakcie realizacji.
Zgodnie z przedstawioną propozycją planu nowej aglomeracji, aglomeracja
Niwiska z oczyszczalnią ścieków w m. Trześń obejmować będzie miejscowości:
Niwiska, Trześń, Hucina, Kosowy, Przyłęk i Siedlanka. Szczegółowe granice
aglomeracji określone zostały na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.
Na obszarze aglomeracji istnieje 107,7 km sieci kanalizacyjnej, ponadto
w trakcie realizacji (planowane zakończenie inwestycji – maj 2014 r.) jest 17,3 km
sieci. Na obszarze aglomeracji mieszka 5 030 osób, jest również 20 stałych miejsc
noclegowych.
Na terenie gminy powstają ścieki komunalne w ilości Qśrd = 320 m3/d,
o parametrach: BZT5 – 256 mgO2/dm3, ChZT – 699 mgO2/dm3, zawiesina ogólna –
223 mg/dm3.
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Do oczyszczalni ścieków nie dopływają ścieki przemysłowe. Nie planuje się
również przyłączania do sieci kanalizacyjnej zakładów odprowadzających ścieki
przemysłowe.
Całkowita RLM aglomeracji wyniesie 5 050 i będzie równa sumie
mieszkańców i turystów aglomeracji.
Uchwałą nr XLIII/879/14 z dnia 24 lutego 2014 r., w sprawie zweryfikowania
propozycji planu aglomeracji Niwiska, Sejmik Województwa Podkarpackiego
pozytywnie zweryfikował propozycję planu aglomeracji Niwiska przedłożoną przez
Wójta Gminy Niwiska, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie (Dyrektor RZGW) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji oraz do Gminy Niwiska
o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Niwiska.
Dyrektor RZGW w Krakowie postanowieniem z dnia 17 marca 2014 r.,
znak: ZG-424-32/14 pozytywnie uzgodnił propozycję planu aglomeracji Niwiska.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia
13 marca 2014 r., znak: WSI.400.4.21.2014.IK poinformował o pozytywnym
uzgodnieniu propozycji planu aglomeracji Niwiska.
Gmina Niwiska w uchwale Nr XLI/302/2014 Rady Gminy Niwiska z dnia
25 marca 2014 r. pozytywnie zaopiniowała propozycję planu aglomeracji Niwiska.
W związku z powyższym zostały spełnione warunki ustawowe do wyznaczenia
aglomeracji Niwiska w nowych granicach.
Wejście w życie niniejszej uchwały przyczyni się do rozwiązania problemu
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Niwiska w sposób technicznie i ekonomicznie
uzasadniony.
Nie przewiduje się innych skutków prawnych i społeczno – gospodarczych,
które byłyby związane z wejściem w życie niniejszej uchwały.
Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających m.in. z przepisów o samorządzie
gminnym.
Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym,
w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania
ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych.

Uzasadnienie do Uchwały Nr
/2014
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
2014 r.
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Uchwała Nr
/
/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia………………2014 r.
w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Rokietnica
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Rokietnica
Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz
art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), w związku
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Likwiduje się aglomerację Rokietnica wyznaczoną rozporządzeniem Nr 75/06
Wojewody Podkarpackiego z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Rokietnica (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 122, poz. 1670).
§2
Traci moc rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego o którym mowa w § 1.
§3
Wyznacza się, na terenie Gminy Rokietnica i Gminy Żurawica, aglomerację
Rokietnica o równoważnej liczbie mieszkańców 4 531, zlokalizowaną na terenie
miejscowości: Czelatyce, Rokietnica, Tuligłowy, Tapin i Kosienice z oczyszczalnią
ścieków w Rokietnicy.
§4
Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 3 oznaczone są na mapie
stanowiącej załącznik do uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć
Uzasadnienie
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), sejmik województwa wyznacza w drodze
uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki
wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po
zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu,
na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni
ścieków komunalnych.
Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922).
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy –
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159)
aglomerację wyznaczoną przed dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa
może zlikwidować w drodze uchwały, z dniem likwidacji tej aglomeracji traci moc akt
prawa miejscowego, którym ta aglomeracja została wyznaczona.
Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki
wyznaczył rozporządzeniem nr 122/06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Rokietnica (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 122, poz. 1670),
aglomerację Rokietnica, o równoważnej liczbie mieszkańców 5 575, zlokalizowaną
na terenie miejscowości: Rokietnica, Czelatyce, Tuligłowy i Tapin z oczyszczalnią
ścieków w Rokietnicy.
Wójt Gminy Rokietnica przedłożył propozycję planu aglomeracji.
Przedmiotowa zmiana aglomeracji wynika z konieczności aktualizacji granic
aglomeracji oraz określonego dla niej RLM.
Zgodnie z przedstawioną propozycją planu nowej aglomeracji, aglomeracja
Rokietnica z oczyszczalnią ścieków w Rokietnicy zlokalizowana zostanie na terenie
miejscowości: Czelatyce, Rokietnica, Tuligłowy i Tapin – Gmina Rokietnica oraz
Kosienice – Gmina Żurawica. Szczegółowe granice aglomeracji określone zostały na
mapie stanowiącej załącznik do uchwały.
Liczba mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez istniejącą sieć
kanalizacyjną wynosi 4 475, dodatkowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej
podłączonych zostanie 26 mieszkańców. Na terenie aglomeracji zarejestrowanych
jest 30 miejsc noclegowych.
Na obszarze aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe.
Na terenie gminy powstają ścieki komunalne w ilości Qśrd = 364 m3/d,
o parametrach: BZT5 – 243 mgO2/dm3, ChZT – 544 mgO2/dm3, zawiesina ogólna –
228 mg/dm3.
Całkowita RLM aglomeracji wyniesie 4 531 i będzie równa sumie
mieszkańców i turystów aglomeracji.
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Długość sieci kanalizacyjnej na obszarze objętym nową aglomeracją wynosi
łącznie 76,2 km. Na terenie przedmiotowej aglomeracji nie planuje się budowy nowej
sieci kanalizacyjnej.
Uchwałą nr XLIII/878/14 z dnia 24 lutego 2014 r., w sprawie zweryfikowania
propozycji planu aglomeracji Rokietnica, Sejmik Województwa Podkarpackiego
pozytywnie zweryfikował propozycję planu aglomeracji Rokietnica przedłożoną przez
Wójta Gminy Rokietnica, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie (Dyrektor RZGW) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji oraz do Gminy Rokietnica
i Gminy Żurawica o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Rokietnica.
Dyrektor RZGW w Krakowie postanowieniem z dnia 17 marca 2014 r.,
znak: ZG-424-31/14 pozytywnie uzgodnił propozycję planu aglomeracji Rokietnica.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia
13 marca 2014 r., znak: WSI.400.4.20.2014.IK poinformował o pozytywnym
uzgodnieniu propozycji planu aglomeracji Rokietnica.
Gmina Rokietnica w piśmie z dnia 25 lutego 2014 r., znak:
RRGK.7021.17.2014 poinformowała o pozytywnym uzgodnieniu propozycji planu
aglomeracji Rokietnica.
Gmina Żurawica w piśmie z dnia 10 marca 2014 r., znak: IOS-II-7000.13.1.14
poinformowała o pozytywnym uzgodnieniu propozycji planu aglomeracji Rokietnica.
W związku z powyższym zostały spełnione warunki ustawowe do wyznaczenia
aglomeracji Rokietnica.
Wejście w życie niniejszej uchwały przyczyni się do rozwiązania problemu
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rokietnica i części m. Kosienice w Gminie
Żurawica w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony.
Nie przewiduje się innych skutków prawnych i społeczno – gospodarczych,
które byłyby związane z wejściem w życie niniejszej uchwały.
Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających m.in. z przepisów o samorządzie
gminnym.
Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym,
w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania
ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych.

Uzasadnienie do Uchwały Nr
/2014
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
2014 r.
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Uchwała Nr
/
/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia………………2014 r.
w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pysznica
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Pysznica
Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz
art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), w związku
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Likwiduje się aglomerację Pysznica wyznaczoną rozporządzeniem Nr 11/06
Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Pysznica (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 9, poz. 141).
§2
Traci moc rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego o którym mowa w § 1.
§3
Wyznacza się, na terenie Gminy Pysznica, aglomerację Pysznica o równoważnej
liczbie mieszkańców 5 000, zlokalizowaną na terenie miejscowości: Pysznica,
Jastkowice i Chłopska Wola z oczyszczalnią ścieków w Jastkowicach.
§4
Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 3 oznaczone są na mapie
stanowiącej załącznik do uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), sejmik województwa wyznacza w drodze
uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki
wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po
zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu,
na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni
ścieków komunalnych.
Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922).
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy –
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159)
aglomerację wyznaczoną przed dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa
może zlikwidować w drodze uchwały, z dniem likwidacji tej aglomeracji traci moc akt
prawa miejscowego, którym ta aglomeracja została wyznaczona.
Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki
wyznaczył rozporządzeniem nr 11/06 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Pysznica (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 9, poz. 141), aglomerację
Pysznica, o równoważnej liczbie mieszkańców 8 736, zlokalizowaną na terenie
miejscowości: Pysznica, Kłyżów, Jastkowice, Brandowica i Chłopska Wola
z oczyszczalnią ścieków w Jastkowicach.
Wójt Gminy Pysznica wystąpił z wnioskiem o likwidację aglomeracji Pysznica
oraz wyznaczenie jej w nowych granicach, przedkładając jednocześnie propozycję
planu aglomeracji. Przedmiotowa zmiana aglomeracji wynika z przeprowadzonej
analizy zasadności realizacji sieci kanalizacyjnej. Brak zasadności ekonomicznej
budowy sieci kanalizacyjnej na nieskanalizowanym obszarze aglomeracji potwierdza
niska wartość wskaźnika długości sieci, wynosząca 66 mk / 1 km sieci (13,6 km
planowanej sieci miałoby obsługiwać 908 mieszkańców). W związku z powyższym
postanowiono wyznaczyć nową aglomerację Pysznica na obszarze już
skanalizowanym.
Zgodnie z przedstawioną propozycją planu nowej aglomeracji, aglomeracja
Pysznica z oczyszczalnią ścieków w Jastkowicach zlokalizowana zostanie na terenie
miejscowości: Pysznica, Jastkowice i Chłopska Wola. Szczegółowe granice
aglomeracji określone zostały na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.
Liczba mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez istniejącą sieć
kanalizacyjną wynosi 3 976, dodatkowo do istniejącej sieci kanalizacyjnej
podłączonych zostanie 1 024 mieszkańców.
Na obszarze aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe. Nie występują
również zarejestrowane miejsca noclegowe.
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Na terenie gminy powstają ścieki komunalne w ilości Qśrd = 461 m3/d,
o parametrach: BZT5 – 475 mgO2/dm3, ChZT – 1064 mgO2/dm3, zawiesina ogólna –
384 mg/dm3.
Całkowita RLM aglomeracji wyniesie 5 000 i będzie równa sumie
mieszkańców aglomeracji.
Długość sieci kanalizacyjnej na obszarze objętym nową aglomeracją wynosi
łącznie 73,8 km. Na terenie przedmiotowej aglomeracji nie planuje się budowy nowej
sieci kanalizacyjnej.
Uchwałą nr XLIII/881/14 z dnia 24 lutego 2014 r., w sprawie zweryfikowania
propozycji planu aglomeracji Pysznica, Sejmik Województwa Podkarpackiego
pozytywnie zweryfikował propozycję planu aglomeracji Pysznica przedłożoną przez
Wójta Gminy Pysznica, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie (Dyrektor RZGW) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji oraz do Gminy Pysznica
o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Pysznica.
Dyrektor RZGW w Krakowie postanowieniem z dnia 17 marca 2014 r.,
znak: ZG-424-34/14 pozytywnie uzgodnił propozycję planu aglomeracji Pysznica.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia
13 marca 2014 r., znak: WSI.400.4.23.2014.IK poinformował o pozytywnym
uzgodnieniu propozycji planu aglomeracji Pysznica.
W związku z faktem, że Gmina Pysznica nie przedłożyła w terminie 30 dni
stanowiska w przedmiotowej sprawie, na podstawie art. 80a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)
propozycję planu aglomeracji Pysznica uważa się, za zaopiniowaną pozytywnie.
W związku z powyższym zostały spełnione warunki ustawowe do wyznaczenia
aglomeracji Pysznica.
Wejście w życie niniejszej uchwały przyczyni się do rozwiązania problemu
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Pysznica w sposób technicznie
i ekonomicznie uzasadniony.
Nie przewiduje się innych skutków prawnych i społeczno – gospodarczych,
które byłyby związane z wejściem w życie niniejszej uchwały.
Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających m.in. z przepisów o samorządzie
gminnym.
Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym,
w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania
ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych.

Uzasadnienie do Uchwały Nr
/2014
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
2014 r.
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Uchwała Nr
/
/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia………………2014 r.
w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Oleszyce
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Oleszyce
Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz
art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), w związku
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Likwiduje się aglomerację Oleszyce wyznaczoną rozporządzeniem Nr 134/06
Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Oleszyce (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 150, poz. 2506 z późn. zm.).
§2
Traci moc rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego o którym mowa w § 1.
§3
Wyznacza się, na terenie Gminy Oleszyce i Gminy Lubaczów, aglomerację Oleszyce
o równoważnej liczbie mieszkańców 5 641, zlokalizowaną na terenie miejscowości:
Oleszyce, Futory, Stare Oleszyce, Stare Sioło, Borchów, Zalesie, Sucha Wola
i Hurcze z oczyszczalnią ścieków w Oleszycach.
§4
Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 3 oznaczone są na mapie
stanowiącej załącznik do uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć
Uzasadnienie
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), sejmik województwa wyznacza w drodze
uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki
wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po
zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu,
na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni
ścieków komunalnych.
Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922).
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy –
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159)
aglomerację wyznaczoną przed dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa
może zlikwidować w drodze uchwały, z dniem likwidacji tej aglomeracji traci moc akt
prawa miejscowego, którym ta aglomeracja została wyznaczona.
Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki
wyznaczył rozporządzeniem Nr 134/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Oleszyce (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 150, poz. 2506 z późn.
zm.) aglomerację Oleszyce, o równoważnej liczbie mieszkańców 6 695,
zlokalizowaną na terenie miejscowości: Oleszyce, Furory, Uszkowce, Zabiała,
Oleszyce Stare, Stare Sioło, Borchów, Zalesie, Lipina, Sucha Wola z oczyszczalnią
ścieków w Oleszycach.
Burmistrz Oleszyc wystąpił z wnioskiem o likwidację dotychczasowej
aglomeracji Oleszyce i wyznaczenie nowej aglomeracji, przedkładając jednocześnie
propozycję planu aglomeracji Oleszyce. Decyzję o zmianie granic aglomeracji
Oleszyce podjęto w wyniku przeprowadzonej weryfikacji potrzeb w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej na obszarze wyznaczonej w 2006 r. aglomeracji, mając
na uwadze niższą od wymaganej wielkość wskaźnika długości sieci na terenie
odłączonym od aglomeracji. Z dotychczasowej aglomeracji wyłączone zostaną
miejscowości: Lubomierz, Uszkowice, Zabiała i Lipina, natomiast przyłączona
zostanie m. Hurcze z Gminy Lubaczów, z której ścieki odprowadzane są do
oczyszczalni ścieków w Oleszycach.
Zgodnie z przedstawioną propozycją planu nowej aglomeracji, aglomeracja
Oleszyce z oczyszczalnią ścieków w Oleszycach obejmować będzie miejscowości
z Gminy Oleszyce: Oleszyce, Futory, Stare Oleszyce, Stare Sioło, Borchów, Zalesie
i Sucha Wola oraz z Gminy Lubaczów: Hurcze. Szczegółowe granice aglomeracji
określone zostały na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.
Na obszarze aglomeracji istnieje 58,22 km sieci kanalizacyjnej, z której
korzysta 5 541 mieszkańców oraz 100 turystów.
Ponadto w ramach aglomeracji nie planuje się budowy nowej sieci
kanalizacyjnej.
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Na obszarze aglomeracji nie występują ścieki przemysłowe.
Na terenie gminy powstają ścieki komunalne w ilości 656 m3/d o parametrach:
BZT5 – 294 mgO2/dm3, ChZT – 345 mgO2/dm3, zawiesina ogólna – 295 mg/dm3.
Całkowita RLM aglomeracji wyniesie 5 641 i będzie równe sumie
mieszkańców i turystów aglomeracji.
Uchwałą nr XLIII/882/14 z dnia 24 lutego 2014 r., w sprawie zweryfikowania
propozycji planu aglomeracji Oleszyce, Sejmik Województwa Podkarpackiego
pozytywnie zweryfikował propozycję planu aglomeracji Oleszyce przedłożoną przez
Burmistrza Oleszyc, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie (Dyrektor RZGW) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji oraz do Gminy Oleszyce
i Gminy Lubaczów o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Oleszyce.
Dyrektor RZGW w Krakowie postanowieniem z dnia 17 marca 2014 r.,
znak: ZG-424-35/14 pozytywnie uzgodnił propozycję planu aglomeracji Oleszyce.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia
13 marca 2014 r., znak: WSI.400.4.24.2014.IK poinformował o pozytywnym
uzgodnieniu propozycji planu aglomeracji Oleszyce.
W związku z faktem, że Gmina Oleszyce i Gmina Lubaczów nie przedłożyły
w terminie 30 dni stanowiska w przedmiotowej sprawie, na podstawie art. 80a ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596
z późn. zm.) propozycję planu aglomeracji Oleszyce uważa się, za zaopiniowaną
pozytywnie.
W związku z powyższym zostały spełnione warunki ustawowe do wyznaczenia
aglomeracji Oleszyce.
Wejście w życie niniejszej uchwały przyczyni się do rozwiązania problemu
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Oleszyce i m. Hurcze z Gminy Lubaczów
w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony.
Nie przewiduje się innych skutków prawnych i społeczno – gospodarczych,
które byłyby związane z wejściem w życie niniejszej uchwały.
Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających m.in. z przepisów o samorządzie
gminnym.
Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym,
w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania
ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych.

Uzasadnienie do Uchwały Nr
/2014
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
2014 r.
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Uchwała Nr
/
/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia………………2014 r.
w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jasło
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Jasło
Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz
art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), w związku
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Likwiduje się aglomerację Jasło wyznaczoną rozporządzeniem Nr 85/06 Wojewody
Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji
Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 141, poz. 2051).
§2
Traci moc rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego o którym mowa w § 1.
§3
Wyznacza się, na terenie Gminy Miasto Jasło, Gminy Jasło, Gminy Dębowiec
i Gminy Kołaczyce, aglomerację Jasło o równoważnej liczbie mieszkańców 74 566,
zlokalizowaną na terenie miejscowości: Jasło, Brzyście, Gorajowice, Jareniówka,
Trzcinica, Kowalowy, Łaski – Sobniów, Niegłowice, Warzyce, Wolica, Żółków,
Dębowiec, Wola Dębowiecka, Zarzecze i Krajowice z oczyszczalnią ścieków
w Jaśle.
§4
Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 3 oznaczone są na mapie
stanowiącej załącznik do uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), sejmik województwa wyznacza w drodze
uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki
wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po
zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu,
na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni
ścieków komunalnych.
Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922).
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy –
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159)
aglomerację wyznaczoną przed dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa
może zlikwidować w drodze uchwały, z dniem likwidacji tej aglomeracji traci moc akt
prawa miejscowego, którym ta aglomeracja została wyznaczona.
Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki
wyznaczył rozporządzeniem nr 85/06 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Jasło (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 141, poz. 2051), aglomerację
Jasło, o równoważnej liczbie mieszkańców 74 566, zlokalizowaną na terenie
miejscowości:
- Miasto Jasło,
- Kowalowy, Warzyce, Jareniówka, Wolica, Opacie, Gorajowice, Brzyście,
Niegłowice, Żółków, Łaski, Soboniów – Gmina Jasło,
- Dębowiec, Wola Dębowiecka, Łazy Dębowieckie, Zarzecze, Majscowa – Gmina
Dębowiec,
- Krajowice – Gmina Kołaczyce,
z oczyszczalnią ścieków w Jaśle.
Burmistrz Miasta Jasła przedstawił propozycję planu aglomeracji Jasło.
Zmiana dotychczasowej aglomeracji wynika z konieczności uaktualnienia granic
aglomeracji, równoważnej liczby mieszkańców oraz wyłączenia z aglomeracji
obszaru, który ze względu na zbyt niską gęstość zaludnienia, zgodnie z obecnie
obowiązującymi przepisami nie powinien znajdować się w aglomeracji. W związku
z powyższym z dotychczasowej aglomeracji zostaną wyłączone tereny, gdzie
wskaźnik długości sieci jest niższy od wymaganej jego wielkości, co zgodnie
z ww. rozporządzeniem w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji,
wskazuje na brak zasadności ekonomicznej realizacji kanalizacji na tym obszarze.
Zgodnie z przedstawioną propozycją planu nowej aglomeracji, aglomeracja
Jasło z oczyszczalnią ścieków w Jaśle obejmować będzie miejscowości:
- Miasto Jasło,
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- Kowalowy, Warzyce, Jareniówka, Wolica, Gorajowice, Brzyście, Niegłowice,
Żółków, Łaski - Sobniów – Gmina Jasło,
- Dębowiec, Wola Dębowiecka, Zarzecze – Gmina Dębowiec,
- Krajowice – Gmina Kołaczyce.
Szczegółowe granice aglomeracji określone zostały na mapie stanowiącej załącznik
do uchwały.
Liczba mieszkańców aglomeracji obsługiwanych przez 374,8 km istniejącej
sieci kanalizacyjnej wynosi 44 948. W trakcie realizacji jest 7,5 km sieci. Ponadto do
sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych dodatkowo 814 mieszkańców.
Do sieci kanalizacyjnej będzie podłączonych 416 miejsc noclegowych.
Na terenie aglomeracji powstają ścieki komunalne w ilości 10 546 m3/dobę,
o parametrach: BZT5 – 391 mgO2/dm3, ChZT – 645 mgO2/dm3, zawiesina ogólna –
180 mg/dm3, fosfor ogólny – 49,9 mg/dm3, azot ogólny – 5 mg/dm3.
Docelowo na terenie aglomeracji powstawać będzie 1 030 m3/dobę ścieków
przemysłowych, pochodzących głównie z przetwórstwa owocowo – warzywnego,
o wskaźniku BZT5 – 1 653,7 mgO2/dm3. Równoważna liczba mieszkańców dla tych
ścieków wyniesie 28 388.
Całkowita RLM aglomeracji wyniesie 74 566 i będzie równa sumie
mieszkańców, turystów i RLM ścieków przemysłowych.
Uchwałą nr XLIII/883/14 z dnia 24 lutego 2014 r., w sprawie zweryfikowania
propozycji planu aglomeracji Jasło, Sejmik Województwa Podkarpackiego
pozytywnie zweryfikował propozycję planu aglomeracji Jasło przedłożoną przez
Burmistrza Miasta Jasła, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie (Dyrektor RZGW) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji oraz do Gminy Miasto Jasło,
Gminy Jasło, Gminy Dębowiec i Gminy Kołaczyce o zaopiniowanie propozycji planu
aglomeracji Jasło.
Dyrektor RZGW w Krakowie postanowieniem z dnia 17 marca 2014 r.,
znak: ZG-424-36/14 pozytywnie uzgodnił propozycję planu aglomeracji Jasło.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia
17 marca 2014 r., znak: WSI.400.4.25.2014.IK poinformował o pozytywnym
uzgodnieniu propozycji planu aglomeracji Jasło.
Gmina Miasto Jasło w uchwale Nr LVIII/569/2014 Rady Miejskiej Jasła z dnia
7 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyrażenia opinii do zweryfikowanej propozycji planu
aglomeracji Jasło pozytywnie zaopiniowała propozycje planu aglomeracji Jasło.
Gmina Jasło w uchwale Nr LI/356/2014 Rady Gminy Jasło z dnia
3 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii do zweryfikowanego projektu planu aglomeracji
Jasło pozytywnie zaopiniowała propozycje planu aglomeracji Jasło.
Gmina Kołaczyce w piśmie z dnia 10 marca 2014 r., znak:
IKM.7021.1.2014.RS poinformowała o pozytywnym zaopiniowaniu propozycji planu
aglomeracji Jasło.
W związku z faktem, że Gmina Dębowiec nie przedłożyła w terminie 30 dni
stanowiska w przedmiotowej sprawie, na podstawie art. 80a ustawy z dnia 5 czerwca
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1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.)
propozycję planu aglomeracji Jasło uważa się, za zaopiniowaną pozytywnie.
W związku z powyższym zostały spełnione warunki ustawowe do wyznaczenia
aglomeracji Jasło.
Wejście w życie niniejszej uchwały przyczyni się do rozwiązania problemu
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Miasto Jasło, Gminy Jasło, Gminy Dębowiec
i Gminy Kołaczyce w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony.
Nie przewiduje się innych skutków prawnych i społeczno – gospodarczych,
które byłyby związane z wejściem w życie niniejszej uchwały.
Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających m.in. z przepisów o samorządzie
gminnym.
Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym,
w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania
ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych.

Uzasadnienie do Uchwały Nr
/2014
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
2014 r.
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Uchwała Nr
/
/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia………………2014 r.

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wierzawice
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wierzawice

Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.) oraz
art. 22 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo
wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159), w związku
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu
wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Likwiduje się aglomerację Wierzawice wyznaczoną rozporządzeniem Nr 122/06
Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Wierzawice (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 145, poz. 2203 z późn. zm.).
§2
Traci moc rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego o którym mowa w § 1.
§3
Wyznacza się, na terenie Gminy Leżajsk, aglomerację Wierzawice o równoważnej
liczbie mieszkańców 12 589, zlokalizowaną na terenie miejscowości: Wierzawice,
Giedlarowa, Piskorowice, Rzuchów, Biedaczów, Brzóza Królewska, Hucisko,
Chałupki Dębniańskie i Dębno z oczyszczalnią ścieków w Wierzawicach.
§4
Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 3 oznaczone są na mapie
stanowiącej załącznik do uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć
Uzasadnienie
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), sejmik województwa wyznacza w drodze
uchwały, po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki
wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po
zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu,
na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco
skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni
ścieków komunalnych.
Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922).
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy –
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159)
aglomerację wyznaczoną przed dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa
może zlikwidować w drodze uchwały, z dniem likwidacji tej aglomeracji traci moc akt
prawa miejscowego, którym ta aglomeracja została wyznaczona.
Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki
wyznaczył rozporządzeniem nr 122/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Wierzawice (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 145, poz. 2203 z późn.
zm.), na terenie Gminy Leżajsk, aglomerację Wierzawice o równoważnej liczbie
mieszkańców 14 446, zlokalizowaną na terenie miejscowości: Wierzawice,
Giedlarowa, Piskorowice, Rzuchów, Biedaczów, Gwizdów, Brzóza Królewska,
Hucisko, Dębno, Chałupki-Dębniańskie z oczyszczalnią ścieków w Wierzawicach.
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XXXVII/755/13 z dnia
23 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 000, przystąpił do
wyznaczania aglomeracji Wierzawice.
Wójt Gminy Leżajsk przedstawił propozycję planu aglomeracji Wierzawice.
Zmiana dotychczasowej aglomeracji wynika z konieczności uaktualnienia granic
aglomeracji, równoważnej liczby mieszkańców oraz wyłączenia z aglomeracji
obszaru, który ze względu na zbyt niską gęstość zaludnienia, zgodnie z obecnie
obowiązującymi przepisami nie powinien znajdować się w aglomeracji. W związku
z powyższym z dotychczasowej aglomeracji zostaną wyłączone tereny, gdzie
wskaźnik długości sieci jest niższy od wymaganej jego wielkości, co zgodnie
z ww. rozporządzeniem w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji,
wskazuje na brak zasadności ekonomicznej realizacji kanalizacji na tym obszarze.
Zgodnie z przedstawioną propozycją planu nowej aglomeracji, aglomeracja
Wierzawice z oczyszczalnią ścieków w Wierzawicach zlokalizowana będzie na
obszarze Gminy Leżajsk, na terenie miejscowości: Wierzawice, Giedlarowa,
Piskorowice, Rzuchów, Biedaczów, Brzóza Królewska, Hucisko, Chałupki
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Dębniańskie, Dębno. Szczegółowe granice aglomeracji oznaczone są na mapie
stanowiącej załącznik do uchwały.
Na obszarze aglomeracji istnieje 127,93 km sieci kanalizacyjnej z której
korzysta 7 889 mieszkańców oraz 15 turystów.
Ponadto w ramach aglomeracji planuje się wykonać 50,03 km nowej sieci
kanalizacyjnej, z której korzystać będzie 4 685 mieszkańców.
Na terenie aglomeracji powstają ścieki komunalne w ilości 421,9 m3/dobę,
o parametrach: BZT5 – 179 mgO2/dm3, ChZT – 1093 mgO2/dm3, zawiesina ogólna –
156 mg/dm3, fosfor ogólny – 12,0 mg/dm3, azot ogólny – 133 mg/dm3.
Do sieci kanalizacyjnej nie są wprowadzane ścieki przemysłowe, nie planuje
się również podłączania zakładów odprowadzających ścieki przemysłowe do
kanalizacji.
Całkowita RLM aglomeracji wyniesie 12 589 i będzie równe sumie
mieszkańców i turystów aglomeracji.
Część planowanej aglomeracji zlokalizowana będzie na Kuryłowskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz Brzóźniańskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu.
Na ww. obszarach chronionych wykonane zostanie 45,06 km sieci, z której
korzystać będzie 4 069 mieszkańców. Wskaźnik długości sieci na tym obszarze
wynosi 90,3 mk/1 km.
Na pozostałym obszarze aglomeracji planowane jest wykonanie 4,97 km
nowej sieci, z której skorzysta 616 mieszkańców. Wskaźnik długości sieci dla tej sieci
wynosi 123,9 mk/1 km.
W związku z powyższym należy uznać warunek minimalnej wielkości
wskaźnika długości sieci, o którym mowa w ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska,
za spełniony.
Uchwałą nr XLIII/884/14 z dnia 24 lutego 2014 r., w sprawie zweryfikowania
propozycji planu aglomeracji Wierzawice, Sejmik Województwa Podkarpackiego
pozytywnie zweryfikował propozycję planu aglomeracji Wierzawice przedłożoną przez
Wójta Gminy Leżajsk, wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie (Dyrektor RZGW) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji oraz do Gminy Leżajsk
o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Wierzawice.
Dyrektor RZGW w Krakowie postanowieniem z dnia 17 marca 2014 r.,
znak: ZG-424-37/14 pozytywnie uzgodnił propozycję planu aglomeracji Wierzawice.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w piśmie z dnia
13 marca 2014 r., znak: WSI.400.4.26.2014.IK poinformował o pozytywnym
uzgodnieniu propozycji planu aglomeracji Wierzawice.
Gmina Leżajsk w uchwale Nr LII/361/2014 Rady Gminy Leżajsk z dnia
31 marca 2014 r. w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej propozycji planu
aglomeracji Wierzawice pozytywnie zaopiniowała propozycje planu aglomeracji
Wierzawice.
W związku z powyższym zostały spełnione warunki ustawowe do wyznaczenia
aglomeracji Wierzawice.
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Wejście w życie niniejszej uchwały przyczyni się do rozwiązania problemu
gospodarki ściekowej na terenie Gminy Leżajsk w sposób technicznie i ekonomicznie
uzasadniony.
Nie przewiduje się innych skutków prawnych i społeczno – gospodarczych,
które byłyby związane z wejściem w życie niniejszej uchwały.
Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających m.in. z przepisów o samorządzie
gminnym.
Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym,
w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania
ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych.

Uzasadnienie do Uchwały Nr
/2014
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
2014 r.
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UCHWAŁA NR … / … / 14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …….. 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.
Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 596 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)
oraz Uchwały Nr XLI/815/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego
na 2014 r. o kwotę 395.796,-zł, z tego:
1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie
przewozy kolejowe z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy
celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
o kwotę 302.280,-zł,
2) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75071 - Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich na realizację projektu pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków
Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 93.516,-zł, w tym
z tytułu:
a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 79.489,-zł,
b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 14.027,-zł.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.
o kwotę 913.205,-zł, w tym:
1) dochodów bieżących o kwotę 610.925 ,-zł,
2) dochodów majątkowych o kwotę 302.280 ,-zł.
3. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 2 zwiększa się plan dochodów:
1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 556.582,-zł, z tego:
‐1‐
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a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę
450.397,-zł, w tym z tytułu:
aa) dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie
lub

dofinansowanie

inwestycyjnych

kosztów

jednostek

realizacji

sektora

finansów

inwestycji

i

publicznych

zakupów
o

kwotę

302.280,-zł (dochody majątkowe),
ab) zwrotu od ubezpieczyciela kosztów napraw autobusów szynowych
o kwotę 148.117,-zł (dochody bieżące),
b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 106.185,-zł
(dochody bieżące) w tym tytułu:
ba) odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone bariery i znaki
drogowe o kwotę 37.261,-zł
bb) kary umownej związanej z odstąpieniem od umowy z inżynierem
kontraktu o kwotę 51.576,-zł,
bc) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego o kwotę 17.348,-zł.
2) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka
gruntami i nieruchomościami z tytułu wpłaty odszkodowania od Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za prawo własności nieruchomości położonej
w Łańcucie o kwotę 177.606,-zł (dochody bieżące),
3) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75075 – Promocja jednostek
samorządu terytorialnego o kwotę 66.209,-zł (dochody bieżące), w tym z tytułu:
a) środków pochodzących ze źródeł zagranicznych jako refundacja wydatków
poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. „Szlak Frontu
Wschodniego - turystyczna aktywizacja pogranicza" w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka
2007-2013 o kwotę 46.537,-zł,
b) zwrotu przez Województwo Warmińsko – Mazurskie niewykorzystanej dotacji
na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski
Wschodniej w Brukseli w 2013 r. o kwotę 19.672,-zł,
4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność
z tytułu środków przekazanych przez Powiat Przemyski na realizację projektu pn.
„Współpraca polsko – niemiecka na rzecz zwiększania konkurencyjności
szkolnictwa ponadgimnazjalnego” w ramach Programu „Uczenie się przez całe
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życie” Projekty partnerskie Comenius Regio o kwotę 13.452,-zł (dochody
bieżące),
5) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla
studentów i doktorantów związanych z realizacją projektu pn. „Podkarpacki
fundusz stypendialny dla doktorantów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki o kwotę 99.356,-zł (dochody bieżące), w tym z tytułu:
a) zwrotu stypendiów udzielonych w ramach projektu wraz z odsetkami o kwotę
99.195,-zł,
b) zwrotu środków przez ZUS w związku z korektą deklaracji rozliczeniowej ZUS
DRA za miesiąc listopad 2013 r. o kwotę 161,-zł.
4. Zmiany planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.
o kwotę 2.688.085,-zł, w tym:
1) wydatków bieżących o kwotę 619.034,-zł,
2) wydatków majątkowych o kwotę 2.069.051,-zł.
6. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 5 zmniejsza się plan wydatków :
1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój
przedsiębiorczości o kwotę 47,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

47,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

47, -zł

b) wydatki majątkowe

-

2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie
przewozy kolejowe o kwotę 365.102,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

302.280,-zł

wydatki jednostek budżetowych

302.280,-zł

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

302.280,-zł
62.822,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego na programy finansowane z udziałem
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środków UE i źródeł zagranicznych

62.822,-zł

3) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 147.272,-zł, z tego:
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 50.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

50.000,-zł,

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

50.000,-zł

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

-

b) w rozdziale 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich o kwotę
97.272,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

97.272,-zł

w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych

97.272,-zł

bb) wydatki majątkowe

-

4) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego o kwotę 61.096,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

61.096,-zł

w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

61.096,-zł

b) wydatki majątkowe

-

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 158.339,-zł, z tego:
a) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 147.339,-zł,
w tym:
aa) wydatki bieżące

147.339,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

147.339,-zł

ab) wydatki majątkowe

-

b) w rozdziale 85195 – Pozostała działalność o kwotę 11.000,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

11.000,-zł

wydatki jednostek budżetowych

11.000,-zł

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.750,-zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

7.250,-zł

bb) wydatki majątkowe

-
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wróć
6) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki
polityki społecznej o kwotę 6.369,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

6.369,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

6.369,-zł

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

-

7) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.949.860,-zł,
z tego:
a) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 888.086,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

888.086,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

888.086,-zł

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

-

b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.061.774,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

-

bb) wydatki majątkowe

1.061.774,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.061.774,-zł

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

-

7. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r.
o kwotę 3.336.504,-zł, w tym:
1) wydatków bieżących o kwotę 1.563.303,-zł,
2) wydatków majątkowych o kwotę 1.773.201,-zł.
8. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 7 zwiększa się plan wydatków, z tego:
1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 - Rozwój
przedsiębiorczości o kwotę 845.031,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

47,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe

47,-zł
844.984,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
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844.984,-zł

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

-

2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie
przewozy kolejowe o kwotę 513.219,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

203.537,-zł

w tym:
aa) wydatki jednostek budżetowych

148.117,-zł

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

148.117,-zł

ab) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych
b) wydatki majątkowe

55.420,-zł
309.682,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

309.682,-zł

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

7.402,-zł

3) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 53.756,-zł, z tego:
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 50.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

50.000,-zł,

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

50.000,-zł

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

-

b) w rozdziale 75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich o kwotę
3.756,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

3.756,-zł

w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych
bb) wydatki majątkowe

3.756,-zł
-

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność
o kwotę 13.452,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

13.452,-zł

w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych
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13.452,-zł

wróć
b) wydatki majątkowe

-

5) w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe o kwotę 240.758,-zł, z tego:
a) w rozdziale 80306 – Działalność dydaktyczna o kwotę 148.842,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

148.842,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

148.842,-zł

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

-

b) w rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów o kwotę
91.916,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

91.916,-zł

w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych
bb) wydatki majątkowe

91.916,-zł
-

6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 11.000,-zł, z tego:
a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 6.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

6.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
ab) wydatki majątkowe

6.000,-zł
-

b) w rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne o kwotę 5.000,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

5.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
bb) wydatki majątkowe

5.000,-zł
-

7) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 173.395,-zł, z tego:
a) w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę
26.056,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

26.056,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

26.056,-zł

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

-

b) w rozdziale 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 147.339,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

-

bb) wydatki majątkowe

147.339,-zł
‐7‐

wróć
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

147.339,-zł

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

-

8) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale
85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę
41.409,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

41.409,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
b) wydatki majątkowe

41.409,-zł
-

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa o kwotę 1.444.484,-zł, z tego:
a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę
300.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

300.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
ab) wydatki majątkowe

300.000,-zł
-

b) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 1.076.536,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

898.186,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
bb) wydatki majątkowe

898.186,-zł
178.350,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

178.350,-zł

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

-

c) w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę
67.948,-zł, w tym:
ca) wydatki bieżące

-

cb) wydatki majątkowe

67.948,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

67.948,-zł

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

-

9. Zmiany planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
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wróć

§2
1. Dotacje określone w:

1) § 1 ust. 6 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów
publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 47,-zł,
2) § 1 ust. 6 pkt 5 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych

na zadania i cele publiczne z zakresu wychowania

w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, zatrudnienia socjalnego,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach „Wojewódzkiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 147.339,-zł,
3) § 1 ust. 8 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 47,-zł,
4) § 1 ust. 8 pkt 6 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów
publicznych - Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu w kwocie 6.000,-zł,
5) § 1 ust. 8 pkt 6 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów
publicznych - Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu w kwocie 5.000,-zł,
6) § 1 ust. 8 pkt 8 stanowią dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych - Zakładów Aktywności Zawodowej w kwocie 41.409,-zł,
w tym dla:
a) Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie - 34.270,-zł,
b) Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Żyrakowskiej - 6.852,-zł,
c) Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu - 287,-zł,
7) § 1 ust. 8 pkt 9 lit. a stanowią dotacje dla jednostki sektora finansów publicznych Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 300.000,-zł, w tym:
a) dotację podmiotową w kwocie 100.000,-zł,
b) dotację celową z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań
i

programów

-

"XVI

Światowy

Festiwal

Polonijnych

Zespołów

Folklorystycznych" w kwocie 200.000,-zł,
8) § 1 ust. 8 pkt 9 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów
publicznych w kwocie 898.186,-zł,w tym dla:
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a) Muzeum

Zamku

w

Łańcucie

na

realizację

zadania

pn.

wróć
„Ochrona

i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace
remontowo-konserwatorskie

i

cyfryzację

zasobów

Muzeum

–

Zamku

w Łańcucie (OR-KA II)” w kwocie 888.086,-zł,
b) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na wkład własny do zadania pn. „Baza
edukacji ekologicznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja do
realizacji programu pn. „Środowisko - historia, kultura, przyroda w Skansenie
Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy" w kwocie 10.100,-zł.
2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł
zagranicznych określone w:
1) § 1 ust. 6 pkt 3 lit. b stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Wsparcie
Regionalnych

Ośrodków

Polityki

Społecznej

w

zakresie

utworzenia

Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 97.272,-zł,
2) § 1 ust. 8 pkt 2 stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez Urząd
Marszałkowski w Rzeszowie zadania pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi
połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie,
podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko w kwocie 55.420,-zł,
3) § 1 ust. 8 pkt 3 lit. b

stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie projektu pn. „Wsparcie
Regionalnych

Ośrodków

Polityki

Społecznej

w

zakresie

utworzenia

Obserwatorium Integracji Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 3.756,-zł,
4) § 1 ust. 8 pkt 4 stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie projektu pn.
„Współpraca polsko - niemiecka na rzecz zwiększenia konkurencyjności
szkolnictwa ponadgimnazjalnego" dofinansowanego ze środków Projekty
Partnerskie Comenius Regio Program "Uczenie sie przez całe życie" 13.452,-zł,
5) § 1 ust. 8 pkt 5 lit b stanowią wydatki przeznaczone na realizację projektu pn.
„Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" w kwocie 91.916,-zł, w tym
na:
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wróć
a) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej
wysokości w kwocie 91.296,-zł,
b) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przychodu na projekcie
w kwocie 550,-zł,
c) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 70,-zł.
3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:
1) § 1 ust. 6 pkt 3 lit. a stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zadania pn.
„System do monitorowania serwerowni (ul. Towarnickiego)" w kwocie 50.000,-zł,
2) § 1 ust. 6 pkt 6 stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie w kwocie 6.369,-zł przeznaczone na:
a) zakup licencji aktualizującej program LEX OMEGA - 149,- zł,
b) zakup UPS MIN 2500 V - 100,- zł,
c) zakup zestawów komputerowych oraz drukarek - 120,- zł,
d) zakup centrali telefonicznej - 6.000,- zł,
3) § 1 ust. 6 pkt 7 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów
publicznych - Muzeum Zamku w Łańcucie przeznaczoną na realizację zadania
pn. „Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej
poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum –
Zamku w Łańcucie (OR-KA II)” w kwocie 888.086,-zł,
4) § 1 ust. 6 pkt 7 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów
publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.061.774,-zł,
5) § 1 ust. 8 pkt 1 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów
publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 844.984,-zł,
6) § 1 ust. 8 pkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 309.682,-zł, z tego:
a) przeznaczone

na

realizację

zadania

pn.

„Modernizacja

pojazdów

szynowych" w kwocie 302.280,-zł,
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków UE
i źródeł zagranicznych w kwocie 7.402,-zł - opisane w § 2 ust. 4.
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wróć
7) § 1 ust. 8 pkt 3 lit. a stanowią wydatki przeznaczone na realizację przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zadania pn.
„System klimatyzacji serwerowni (ul. Cieplińskiego)" w kwocie 50.000,-zł,
8) § 1 ust. 8 pkt 5 lit a stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących
projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego w kwocie 148.842,-zł, w tym dla:
a) jednostek sektora finansów publicznych - 56.121,-zł,
b) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 92.721,-zł,
9) § 1 ust. 8 pkt 7 lit.a stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie związane z rozbudową węzła cieplnego budynku Wojewódzkiego
Zespołu Specjalistycznego przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie w kwocie
25.056,-zł,
10)§ 1 ust. 8 pkt 7 lit. b stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych na organizację Centrum Integracji Społecznej - pierwsze
wyposażenie w kwocie 147.339,-zł,
11) § 1 ust. 8 pkt 9 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów
publicznych w kwocie 178.350,-zł, w tym dla:
a) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na wkład własny do zadania pn. „Baza
edukacji ekologicznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja do
realizacji programu pn. "Środowisko - historia, kultura, przyroda w Skansenie
Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy - 49.200,-zł,
b) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku z przeznaczeniem na wkład
własny do zadania pn. „Modernizacja systemu oświetleniowego na stałej
ekspozycji IKONA KARPACKA w Parku Etnograficznym w Sanoku"

-

129.150,-zł.
12) § 1 ust. 8 pkt 9 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora
finansów publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie
67.948,-zł.
4. Wydatki

majątkowe

na

inwestycje

i

zakupy

inwestycyjne

finansowane

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 6 pkt 2 (kwota
62.822,-zł) oraz § 1 ust. 8 pkt 2 (kwota 7.402,-zł) stanowią wydatki przeznaczone na
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wróć
realizację przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
zadania pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich
realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie"
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

§3
1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa Podkarpackiego na koniec
2014 r. o kwotę 131.010,- zł.
2. Zwiększa

się

przychody

na

finansowanie

planowanego

deficytu

budżetu

Województwa z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych o kwotę 131.010,-zł.
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 w § 950 – Wolne
środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały … /.../ 14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ……... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW
Dział

Rozdział
60001

§
2440

600
60013
700

70005
75071

750
75075
801

80195

803

80309

Razem
w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

zwiększenia

zmniejszenia

2007
2009

kwota
-302 280
0
0
0
0
-79 489
-14 027
0
0

§
0970
6260
0690
0970
0970

-395 796

kwota
148 117
302 280
17 348
88 837
177 606
0
0
46 537
19 672
13 452
595
83 946
14 815
913 205

-395 796

610 925

0

302 280

2708
2910
2701
0929
0977
0979

wróć

Załącznik Nr 2 do Uchwały XLV/952/ 14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW
Dział

Rozdział

150

15011

600

60001
75018

750

757
801

803

851

75071

75704
80195
80306

85195
852
853

§
2009
4270
6069

6060
4017
4019
4047
4049
4117
4119
4127
4129
4217
4219
4277
4279
4307
4309
4357
4359
4397
4399
4407
4409
4447
4449
4487
4489
8020

80309

85111
85120
85154

85217
85232
85311

zwiększenia

zmniejszenia

2360
4170
4300
6060

kwota
-47
0
-302 280
-62 822
0
0
-50 000
-12 218
-2 156
-13 091
-2 310
-4 328
-764
-620
-110
-2 040
-360
-425
-75
-20 060
-3 540
-486
-85
-26 452
-4 666
-1 734
-306
-922
-164
-306
-54
-61 096
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-147 339
-3 750
-7 250
-6 369
0
0

§
2009
6209
4270
4390
4399
6060
6050
4267
4269
4377
4379
4417
4419

4421
6209
2917
2919
4177
4179
4989
2560
2560

6050
6230
2580

kwota
47
844 984
148 117
9 896
45 524
309 682
50 000
850
150
643
113
1 700
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13 452
148 842
83 893
7 403
58
12
550
6 000
5 000
0
0
0
26 056
147 339
41 409

wróć

wróć

PLAN WYDATKÓW
Dział

Rozdział

150

15011
92109

921

92118

92120
92195
Razem
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

zwiększenia

zmniejszenia
§

6220

6209

kwota
0
0
-888 086
0
0
-1 061 774
-2 688 085

§
2480
2800
2800
6220
6209

kwota
100 000
200 000
898 186
178 350
67 948
0
3 336 504

-619 034

1 563 303

-2 069 051

1 773 201

wróć
UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.
Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektorów Departamentów zaakceptowanych
przez Członków Zarządu nadzorujących realizację zadań budżetowych oraz na podstawie decyzji Zarządu Województwa

DOCHODY
Dział Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

-302 280
60001

Źródło

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych z funduszu kolejowego, w
tym:
1) zmniejszenie planu dotacji na realizację zadań bieżących (§
302 280
2440),
2) zwiększenie planu dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6260).

148 117

600

700

Zwiększenia
/kwota w zł/

Jednostka
realizująca

Wraz ze zmianą planu wydatków w
dziale 600 w rozdziale 60001.
Dep. DT
Wraz ze zwiększeniem planu
wydatków w dziale 600 w rozdziale
60001.

Dochody z tytułu zwrotu od ubezpieczyciela kosztów naprawy
autobusów szynowych (§ 0970).

60013

Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu:
1) odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone bariery i
znaki drogowe - 37.261,-zł (§ 0970),
106 185
2) kary umownej związanej z odstąpieniem od umowy z
inżynierem kontraktu - 51.576,-zł (§ 0970),
3) opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego - 17.348,zł (§ 0690).

70005

Dochody z tytułu wpłaty odszkodowania od Generalnej Dyrekcji
177 606 Dróg Krajowych i Autostrad za prawo własności nieruchomości
położonej w Łańcucie (§ 0970).
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Uwagi

PZDW

Dep. RG

wróć
DOCHODY
Dział Rozdział

75071

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Źródło
Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE (§ 2007 79.489,- zł) i budżetu państwa (§ 2009 - 14.027,- zł) na realizację
projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki
Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji
Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki"

-93 516

60001

Jednostka
realizująca

ROPS

Uwagi

Wraz ze zmniejszeniem planu
wydatków w dziale 750 w rozdziale
75071.

Dep. DT
Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków
własnych na realizację projektu pn. "Szlak Frontu Wschodniego 46 537
turystyczna aktywizacja pogranicza" w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika
Słowacka 2007-2013 (§ 2708).

750
600
75075

Dep. PT

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na
dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu
19 672
Polski Wschodniej w Brukseli w 2013 r. przez Województwo
Warmińsko-Mazurskie (§ 2910).

801

803

80195

Dochody z tytułu środków przekazanych przez Powiat Przemyski
w ramach pomocy finansowej na realizację projektu pn.
"Współpraca polsko - niemiecka na rzecz zwiększenia
13 452
konkurencyjności szkolnictwa ponadgimnazjalnego" określonego
umową finansową - Projekty Partnerskie Comenius Regio
Program " Uczenie się przez całe życie" (§ 2701).

PCEN

Wraz ze zwiększeniem planu
wydatków w dziale 801 rozdziale
80195.

80309

Dochody związane z realizacją projektu pn. "Podkarpacki fundusz
stypendialny dla doktorantów" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki z tytułu:
1) zwrotu środków przez stypendystę wraz z odsetkami (§ 0977 99 356
83.810,- zł, § 0979 - 14.790,- zł, § 0929 - 595,- zł),
2) zwrotu środków przez ZUS w związku z korektą deklaracji
rozliczeniowej ZUS DRA za miesiąc listopad 2013 r. (§ 0977 136,- zł, § 0979 - 25,- zł),

Dep. EN

Wraz ze zwiększeniem planu
wydatków w dziale 803 rozdziale
80309.

Suma
Ogółem plan
dochodów

-395 796

913 205

517 409
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wróć
WYDATKI
Dział Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

-47
150

15011

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Przeniesienia w planie dotacji celowych na współfinansowanie
projektów realizowanych w ramach PO KL (§ 2009), w tym:
1) zmniejszenie planu dotacji dla jednostek sektora finansów
47
publicznych,
2) zwiększenie planu dotacji dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych.
Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie
844 984 projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych. (§ 6209).

Jednostka
realizująca

WUP

Dep. RR

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego z
przeznaczeniem na naprawę uszkodzonych autobusów
148 117
szynowych stanowiących mienie Województwa Podkarpackiego
(§ 4270).

-62 822
600

750

60001

75018

Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków przeznaczonych na
realizację zadania pn. "Zakup taboru kolejowego do obsługi
połączeń wojewódzkich realizowanych przez województwa:
małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie" w ramach
62 822
POIiŚ poprzez:
1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych,
2) ustalenie plan wydatków bieżących.
3) przeniesienia w planie wydatków majątkowych.

-302 280

Zmiana planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego polegająca
na:
1) zmniejszeniu planu wydatków bieżących przeznaczonych na
naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych stanowiących
302 280
mienie Województwa Podkarpackiego (§ 4270),
2) zwiększeniu planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem
na realizację zadania pn. "Modernizacja pojazdów szynowych" (§
6060).

-50 000

Zmiana planu wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego
poprzez:
1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację
50 000 zadania pn. "System do monitorowania serwerowni (ul.
Towarnickiego)" (§ 6060),
2) ustalenie wydatków na realizację zadania pn. "System
klimatyzacji serwerowni (ul. Cieplińskiego)" (§ 6050).
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Uwagi

Wraz ze zmniejszeniem planu
wydatków w dziale 921 w rozdziale
92195.
Wraz ze zwiększeniem planu
dochodów w dziale 600 w
rozdziale 60001.

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.
Dep. DT

Wraz ze zwiększeniem planu
dochodów w dziale 600 w rozdziale
60001.

Dep. OR

wróć
WYDATKI
Dział Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

750
150

75071
15011

-97 272

Zmiany w planie wydatków bieżących przeznaczonych na
realizację projektu pn. "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki
Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji
Społecznej" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
3 756 1) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 93.516,- zł,
finansowanych z środków UE o kwotę 79.489,- zł i środków
budżetu państwa o kwotę 14.027,- zł,
2) przeniesienia w planie wydatków pomiędzy paragrafami w
kwocie 3.756,- zł.

757

75704

-61 096

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zabezpieczenie
poręczeń udzielonych szpitalom (§ 8020).

801

80195

Ustalenie planu wydatków Podkarpackiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
delegacji zagranicznych przedstawicieli jednostki biorących udział
w konferencjach międzynarodowych zorganizowanych w ramach
13 452
realizacji projektu pn. "Współpraca polsko - niemiecka na rzecz
zwiększenia konkurencyjności szkolnictwa ponadgimnazjalnego"
dofinansowanego ze środków Projekty Partnerskie Comenius
Regio Program "Uczenie sie przez całe życie" (§4421).

80306

Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie
projektów realizowanych w ramach RPO WP (§ 6209), w tym dla:
148 842
1) jednostek sektora finansów publicznych - 56.121,-zł,
2) jednostek spoza sektora finansów publicznych - 92.721,-zł.

80309

Ustalenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego na zwrot do
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w
nadmiernej wysokości otrzymanej na realizację projektu pn.
91 846 "Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów" (§ 2917 83.893,- zł, § 2919 - 7.403,- zł, § 4989 - 550,- zł).
Zwrot wynika z rozwiązania umowy o przekazanie stypendium, w
związku z niewywiązaniem się z obowiązku obrony rozprawy
doktorskiej w terminie określonym umową.

803
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Jednostka
realizująca

ROPS

Uwagi

Wraz ze zmniejszeniem planu
dochodów w dziale 750 w rozdziale
75071

Dep. OZ

PCEN

Dep. RR

Dep. EN

Wraz ze zwiększeniem planu
dochodów w dziale 801 rozdziale
80195.

Wraz ze zmniejszeniem planu
wydatków w dziale 921 w rozdziale
92195.

Wraz ze zwiększeniem planu
dochodów w dziale 803 w rozdziale
80309.

wróć
WYDATKI
Dział Rozdział

803

80309

150

15011

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Ustalenie planu wydatków na wypłatę należnego wynagrodzenia i
jego składników ekspertowi oceniającemu wniosek o przyznanie
stypendium w ramach projektu pn. "Podkarpacki fundusz
70
stypendialny dla doktorantów" w związku z korektą deklaracji
rozliczeniowej ZUS DRA za miesiąc listopad 2013 r. (§ 4177 - 58,zł, § 4179 - 12,- zł)

85111

Ustalenie planu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na
organizację konferencji realizowanej w ramach Podkarpackiego
6 000 Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przez Wojewódzki
Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu - 6.000,zł (§ 2560).

85120

Ustalenie planu dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na
organizację konferencji realizowanej w ramach Podkarpackiego
5 000 Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przez Specjalistyczny
Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego
w Jarosławiu - 5.000,- zł (§ 2560).

Jednostka
realizująca

Dep. EN

Uwagi

Wraz ze zwiększeniem planu
dochodów w dziale 803 w rozdziale
80309.

Dep. OZ

851

852

85154

-147 339

85195

-11 000

85217

-6 369

Zmniejszenie planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie przeznaczonych na dotacje celowe dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację
zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (§ 2360).
Zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na
realizację Podkarpackiego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego (§ 4170 - 3.750,- zł, § 4300 - 7.250,- zł).
Zmiany w planie wydatków majątkowych Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Rzeszowie obejmujące:
1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na:
- zakup licencji aktualizującej program LEX OMEGA - 149,- zł,
- zakup UPS MIN 2500 V - 100,- zł,
26 056
- zakup zestawów komputerowych oraz drukarek - 120,- zł,
- zakup centrali telefonicznej - 6.000,- zł,
2) ustalenie planu wydatków na zwrot kosztów modernizacji węzła
cieplnego budynku Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie - 26.056,- zł.
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ROPS

Przeniesienie do rozdziału 85232.

Dep. OZ

Przeniesienie do rozdziału 85111 i
85120.

ROPS

Wydatki dotyczą budynku
użyczonego ROPS przez
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny
w Rzeszowie.

wróć
WYDATKI
Dział Rozdział

852

85232

150

15011

853

85311

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Jednostka
realizująca

Ustalenie planu wydatków w planie Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na dotacje
147 339 celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na
organizację Centrum Integracji Społecznej - pierwsze
wyposażenie (§ 6230).
Zwiększenie planu wydatków Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na dotacje
podmiotowe dla Zakładów Aktywności Zawodowej na
dofinansowanie kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej
41 409
(§ 2580), w tym:
1) ZAZ Krosno - 34.270,-zł (nowoutworzony),
2) ZAZ Wola Żyrakowska - 6.852,-zł,
3) ZAZ Jarosław - 287,-zł.

ROPS

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację różnych form
100 000
współpracy z jednostkami samorządowymi i stowarzyszeniami
społeczno - kulturalnymi (§ 2480).
92109
Zwiększenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Domu
Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizacje wskazanych
200 000
zadań i programów - "XVI Światowy Festiwal Polonijnych
Zespołów Folklorystycznych" (§ 2800).

921

92118

Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum Podkarpackiego w
Krośnie na wkład własny do zadania pn. "Baza edukacji
ekologicznej w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja do
59 300 realizacji programu pn. "Środowisko - historia, kultura, przyroda w
Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy", w tym:
1) dotacji bieżącej w kwocie 10.100,-zł (§ 2800),
2) dotacji majątkowej w kwocie 49.200,-zł (§ 6220).

Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum Budownictwa
Ludowego w Sanoku z przeznaczeniem na wkład własny do
129 150 zadania pn. "Modernizacja systemu oświetleniowego na stałej
ekspozycji IKONA KARPACKA w Parku Etnograficznym w
Sanoku" (§ 6220).
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Dep.
DO/instytucje
kultury

Uwagi

wróć
WYDATKI
Dział Rozdział

150

92118
15011

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Jednostka
realizująca

Uwagi

Zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej dla Muzeum
Zamku w Łańcucie przeznaczonej na realizację zadania pn.
„Ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego Ordynacji
Dep.
Zadanie ujęte w wykazie
888 086 Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie i cyfryzację DO/instytucje
przedsięwzięć WPF.
zasobów Muzeum – Zamku w Łańcucie (OR-KA II)” poprzez:
kultury
1) zmniejszenie planu dotacji celowej (§ 6220),
2) ustalenie planu dotacji bieżącej (§ 2800).

-888 086

921
Zwiększenie planu dotacji celowych na współfinansowanie
67 948 projektów realizowanych w ramach RPO WP dla jednostek spoza
sektora finansów publicznych. (§ 6209).

92120

Wraz ze zmniejszeniem planu
wydatków w dziale 921 w rozdziale
92195.
Dep. RR

92195
Suma
Ogółem plan
wydatków

Zmniejszenie planu dotacji celowych dla jednostek sektora
finansów publicznych, na współfinansowanie projektów
realizowanych w ramach RPO WP (§ 6209).

-1 061 774
-2 688 085

Wraz ze zwiększeniem planu
wydatków w działach 150, 803 i 921.

3 336 504

648 419

W wyniku proponowanych zmian w budżecie na 2014 r. następuje:
1) zwiększenie deficytu roku 2014 o kwotę 131.010,-zł,
2) zwiększenie planu przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 131.010,-zł.

Strona 7 z 7

wróć
- projektUCHWAŁA Nr / / 14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia…………………2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 - 2025.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.
zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U.
z 2013 poz. 86 z późn. zm.).
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025 dodaje się przedsięwzięcie
stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2
ustawy o finansach publicznych pn. „Przygotowanie i realizacja budowy nowego
odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m.
Sędziszów

Małopolski

–

realizowanego

w

ramach

projektu

POIiŚ

7.1-30

„Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”.
§2
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „"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”, o którym mowa
w art. 226 ust. 4

pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w

załączniku

do

Nr

2

uchwały

Nr

XLI/816/13

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 20142025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2013 r.,
przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2014 w ramach
1
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wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz zmniejszeniu zakresu
planowanego do wykonania w roku 2015.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w
ust. 1, o kwotę 3.526.150,- zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
60.420,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.586.570,-zł).
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym
mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2015 w następujący sposób:
1) w roku 2014 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 55.420,-zł i zmniejsza się
wydatki majątkowe o kwotę 55.420,-zł,
2) w roku 2015 zmniejsza się wydatki o kwotę 3.321.150,- zł (w tym: zwiększa
się wydatki bieżące o kwotę 5.000,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o
kwotę 3.326.150,-zł).
4. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o
którym mowa w ust. 1 o kwotę 5.000- zł.
§3
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zimowe
utrzymanie dróg”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane
w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w
załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025. Zmiana
polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2015 r. oraz
ustaleniu zakresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2016 – 2017.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010- 2017.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust.
1, o kwotę 20.635.000- zł (wydatki bieżące).
4. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o
którym mowa w ust. 1, w latach 2015 - 2017 w następujący sposób:
1)

w roku 2015 o kwotę 2.635.000- zł,

2)

w roku 2016 o kwotę 9.000.000- zł,

3)

w roku 2017 o kwotę 9.000.000- zł,
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5. Zwiększa

się

limit

zobowiązań

bieżących

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 20.635.000- zł.
§4
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Remonty
cząstkowe nawierzchni”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż
wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego
w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2025. Zmiana polega na ustaleniu zakresu realizacji przedsięwzięcia na lata
2015 – 2017.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010- 2017.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust.
1, o kwotę 9.000.000,- zł (wydatki bieżące).
4. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o
którym mowa w ust. 1, w latach 2015 - 2017 w następujący sposób:
1)

w roku 2015 o kwotę 3.000.000,- zł,

2)

w roku 2016 o kwotę 3.000.000,- zł,

3)

w roku 2017 o kwotę 3.000.000,- zł,

5. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia,
o którym mowa w ust. 1 o kwotę 9.000.000- zł.
§5
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Ochrona i
udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace
remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie
(OR-KA II)”, o którym mowa w art. 226 ust. 4

pkt 1 ustawy o finansach

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 - 2025. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego
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do wykonania w latach 2014 - 2016 r. w ramach wydatków majątkowych na
bieżące.
2. W łącznych nakładach na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się
następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.829.499,-zł
i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.829.499,-zł.
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym
mowa w ust. 1, w latach 2014 - 2016 w tym:
1) w roku 2014 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 888.086,-zł i zmniejsza
się wydatki majątkowe o kwotę 888.086,-zł,
2) w roku 2015 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.815.405,-zł i zmniejsza
się wydatki majątkowe o kwotę 1.815.405,-zł,
3) w roku 2016 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 126.008,-zł i zmniejsza
się wydatki majątkowe o kwotę 126.008,-zł.
§6
1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226
ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do
uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia
2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, obciążających budżet roku 2015 r. o kwotę
5.000,-zł.
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż
wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych
w załączniku

Nr

2

do

uchwały

Nr

XLI/816/13

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, ogółem
o kwotę 30.085.000,-zł, w tym:
1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 6.085.000,-zł,
2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 12.000.000,-zł,
3) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 12.000.000,-zł.
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§7
Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania
uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do
zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań
innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych
określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2025, ogółem o
kwotę 30.085.000,-zł w tym:
1) obciążających budżet roku 2015 o kwotę 6.085.000,-zł,
2) obciążających budżet roku 2016 o kwotę 12.000.000,-zł,
3) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 12.000.000,-zł.
§8
W uchwale Nr XLV/953/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia
2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 - 2025 w § 12 w pkt 2 kwotę „ 667.826,-zł” zastępuje
się kwotą „677.826,-zł”.
§9
W związku ze zmianami w § 1– 5 oraz w budżecie Województwa w okresie kwiecień
- maj 2014 r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz
Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i Nr
2 do uchwały Nr XLI/816/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30
grudnia

2013

r.

w

sprawie

uchwalenia

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025. Załączniki Nr 1a i Nr 2 otrzymują
brzmienie jak załączniki Nr 1a i Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w
Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2025.
Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:


Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,



Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Zmiany WPF dotyczą:
1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowego przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie i
realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa –
Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski – realizowanego w ramach
projektu POIiŚ 7.1-30 „Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków –
Rzeszów, etap III”.
2. Zmian wartości, zakresu i terminów realizacji przedsięwzięć wymienionych w
tabelarycznym

zestawieniu

zmian

stanowiącym

załącznik

do

niniejszego

uzasadnienia.
Zwiększone limity wydatków ze środków własnych w latach 2015 – 2017 na
przedsięwzięcia wieloletnie, z tego:
1) w 2015 r. w kwocie 2.963.850,-zł w zakresie przedsięwzięcia „"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” finansowane
będą ze zwiększonych dochodów budżetu Województwa w 2015 r. z tytułu
zwrotu VAT o kwotę 2.958.850,-zł. Pozostała kwota 5.000,-zł zostanie
sfinansowana kosztem wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje
jednoroczne.
2) w 2015 r. w kwocie 5.635.000,-zł, w 2016 r. w kwocie 12.000.000,-zł oraz w
2017 w kwocie 12.000.000,-zł związane z realizacją przedsięwzięć:


„Zimowe utrzymanie dróg”,



„Remonty cząstkowe nawierzchni”

sfinansowane będą poprzez wydzielenie w ramach środków skalkulowanych
w WPF na wydatki bieżące jednoroczne.
1
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3)

w 2015 r. kwocie 450.000,-zł związane z realizacją przedsięwzięcia
„Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr
987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30"Modernizacja linii kolejowej
E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III"”
sfinansowane będą poprzez wydzielenie w ramach środków skalkulowanych
w WPF na wydatki majątkowe jednoroczne.

3. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
1) ustalenia

limitów

dla

nowowprowadzanego

przedsięwzięcia

pn.:

„Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr
987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski –
realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 „Modernizacja linii kolejowej
E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów, etap III”,
2) aktualizacji limitów w związku ze zmianą limitów wydatków.
4. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem
zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazaniem tych upoważnień
kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
5. Aktualizacji załącznika Nr 1a do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz
zmian w budżecie dokonanych w okresie kwiecień – maj 2014 roku uchwałami
Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……/……./14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia……………………2014 r.

wróć
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 - 2025
Wyszczególnienie

L.p.
1

Dochody ogółem

1.1

Dochody bieżące, w tym:

1.1.1

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.1.2

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

1.1.3

podatki i opłaty

1.1.3.1

z podatku od nieruchomości

1.1.4

z subwencji ogólnej

1.1.5

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.2

Dochody majątkowe, w tym:

1.2.1

ze sprzedaży majątku

1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2

Wydatki ogółem

2.1

Wydatki bieżące, w tym:

2.1.1

z tytułu poręczeń i gwarancji

2.1.1.1

w tym: gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art. 243 ustawy

2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w
wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

2.1.3

wydatki na obsługę długu

2.1.3.1

w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy

2.1.3.1.1

w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym
mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu,
projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta na
wkład krajowy)

2.1.3.1.2

w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym
mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

2.2

Wydatki majątkowe

3
4

Wynik budżetu
Przychody budżetu

4.1

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

4.1.1

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

4.2

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

4.2.1

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

4.3

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

4.3.1

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

4.4

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

4.4.1

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

5

Rozchody budżetu

5.1

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

5.1.1

w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu
spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243
ust. 3 ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243
ust. 3a ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w
art. 243 ustawy

5.2

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

6

Kwota długu
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez
jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po
likwidowanych i przekształcanych jednostkach
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
mowa w art. 242 ustawy

7

8

Wykonanie
2011
929 774 711
677 067 477
0
0
0
0
0
0
252 707 234
3 431 851
0
962 474 821
547 550 040
0

Wykonanie
Plan 3 kw.
Wykonanie
Prognoza
Prognoza
2012
2013
2013
2014
2015
871 599 354 1 358 717 187 1 358 717 187 1 458 869 411 1 038 143 530
651 417 388
710 414 718
710 414 718
740 654 661
660 450 529
0

0

0

41 220 995

Prognoza
2016
611 262 902
593 744 045

Prognoza
2017
606 264 921
601 264 921

Prognoza
2018
614 274 219
613 274 219

Prognoza
2019
626 523 704
625 523 704

Prognoza
2020
639 018 178
638 018 178

Prognoza
2021
651 762 541
650 762 541

Prognoza
2022
664 761 792
663 761 792

Prognoza
2023
678 021 028
677 021 028

Prognoza
2024
690 745 448
689 745 448

Prognoza
2025
704 540 357
703 540 357

42 045 415

42 886 323

43 744 050

44 618 931

45 511 309

46 421 535

47 349 966

48 296 965

49 262 905

50 248 163

51 253 126

0
0
0
122 400 000
124 848 000
0
0
0
11 512 048
11 724 594
0
0
0
0
0
0
0
0
308 311 025
314 477 246
0
0
0
224 017 755
115 461 734
220 181 966
648 302 469
648 302 469
718 214 750
377 693 001
2 127 418
20 370 000
20 370 000
10 019 000
10 000 000
0
0
0
703 960 092
367 693 001
891 000 574 1 413 513 613 1 413 513 613 1 535 163 182 1 101 925 906
529 232 464
606 701 476
606 701 476
601 050 710
491 776 309
0
0
0
9 130 351
9 224 429

127 344 960
11 959 086
0
320 766 790
78 306 461
17 518 857
5 000 000
12 518 857
578 962 925
458 269 938
7 671 128

129 891 859
12 198 268
0
327 182 126
75 534 586
5 000 000
1 000 000
4 000 000
558 215 485
460 767 298
5 066 762

132 489 696
12 442 233
0
333 725 769
77 045 277
1 000 000
1 000 000
0
564 509 779
468 031 658
5 060 562

135 139 490
12 691 078
0
340 400 284
78 586 183
1 000 000
1 000 000
0
576 759 263
475 428 466
4 621 866

137 842 280
12 944 899
0
347 208 290
80 157 906
1 000 000
1 000 000
0
601 253 738
482 881 956
4 405 145

140 599 126
13 203 797
0
354 152 456
81 761 065
1 000 000
1 000 000
0
601 998 100
489 029 994
4 186 611

143 411 108
13 467 873
0
361 235 505
83 396 286
1 000 000
1 000 000
0
644 201 792
496 188 489
3 450 496

146 279 330
13 737 231
0
368 460 215
85 064 212
1 000 000
1 000 000
0
645 461 028
503 071 524
149 745

149 204 917
14 011 975
0
375 829 419
86 765 496
1 000 000
1 000 000
0
658 185 448
514 078 190
0

152 189 015
14 292 215
0
383 346 007
88 500 806
1 000 000
1 000 000
0
683 980 357
524 970 387
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
13 588 678
0

0
18 113 694
0

0
19 192 779
0

0
19 192 779
0

0
15 826 500
15 826 500

0
19 190 493
19 190 493

0
23 131 493
23 131 493

0
20 789 000
20 789 000

0
17 823 000
17 823 000

0
14 859 000
14 859 000

0
11 888 000
11 888 000

0
9 800 000
9 800 000

0
7 263 000
7 263 000

0
5 230 000
5 230 000

0
4 069 800
4 069 800

0
2 035 400
2 035 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
414 924 781
-32 700 111
104 252 559
0
0
29 413 588
0
74 151 471
0
687 500
0
11 075 000

0
361 768 111
-19 401 220
96 164 948
0
0
60 477 448
0
35 000 000
0
687 500
0
8 462 868

0
806 812 137
-54 796 426
62 759 294
0
0
62 550 966
0
0
0
208 328
0
7 962 868

0
806 812 137
-54 796 426
62 759 294
0
0
62 550 966
0
0
0
208 328
0
7 962 868

0
934 112 472
-76 293 771
84 256 639
0
0
77 006 650
69 043 782
7 000 000
7 000 000
249 989
249 989
7 962 868

0
610 149 597
-63 782 376
81 745 243
0
0
2 031 385
0
79 022 202
63 782 376
691 656
0
17 962 867

0
120 692 987
32 299 977
2 260 023
0
0
0
0
0
0
2 260 023
0
34 560 000

0
97 448 187
48 049 436
1 715 004
0
0
0
0
0
0
1 715 004
0
49 764 440

0
96 478 121
49 764 440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 764 440

0
101 330 797
49 764 441
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 764 441

0
118 371 782
37 764 440
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 764 440

0
112 968 106
49 764 441
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 764 441

0
148 013 303
20 560 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 560 000

0
142 389 504
32 560 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 560 000

0
144 107 258
32 560 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 560 000

0
159 009 970
20 560 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 560 000

8 575 000

7 962 868

7 962 868

7 962 868

7 962 868

17 962 867

34 560 000

49 764 440

49 764 440

49 764 441

37 764 440

49 764 441

20 560 000

32 560 000

32 560 000

20 560 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2 500 000
298 451 471

0
500 000
325 488 603

0
0
317 525 735

0
0
317 525 735

0
0
316 562 867

0
0
377 622 202

0
0
343 062 202

0
0
293 297 762

0
0
243 533 322

0
0
193 768 881

0
0
156 004 441

0
0
106 240 000

0
0
85 680 000

0
0
53 120 000

0
0
20 560 000

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.1

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

129 517 436

122 184 924

103 713 242

103 713 242

139 603 951

168 674 220

135 474 107

140 497 623

145 242 561

150 095 238

155 136 222

161 732 547

167 573 303

173 949 504

175 667 258

178 569 970

8.2

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi,
pomniejszonymi o wydatki

158 931 024

182 662 373

166 264 208

166 264 208

216 610 601

170 705 605

135 474 107

140 497 623

145 242 561

150 095 238

155 136 222

161 732 547

167 573 303

173 949 504

175 667 258

178 569 970

9

Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok

0,92%

0,91%

0,59%

0,59%

2,26%

4,47%

10,69%

12,47%

11,83%

11,05%

8,46%

9,78%

4,70%

5,60%

5,30%

3,21%

9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok

0,92%

0,91%

0,59%

0,59%

2,26%

4,47%

10,69%

12,47%

11,83%

11,05%

8,46%

9,78%

4,70%

5,60%

5,30%

3,21%

9.3

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego
przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z
art. 244 ustawy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Wykonanie
2012

Plan 3 kw.
2013

Wykonanie
2013

Prognoza
2014

Prognoza
2015

wróćPrognoza

Prognoza
2016

Prognoza
2017

Prognoza
2019

2018

Prognoza
2020

Prognoza
2021

Prognoza
2022

Prognoza
2023

Prognoza
2024

Prognoza
2025

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1
ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez
jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok

9.5

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku
(wskaźnik jednoroczny)

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
artytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o
plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

9.7.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o
wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

10

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

10.1

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.2

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

11.3

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3.1

bieżące

11.3.2

majątkowe

11.4

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

11.5

Nowe wydatki inwestycyjne

11.6

Wydatki majątkowe w formie dotacji

12
12.1
12.1.1
12.1.1.1
12.2
12.2.1
12.2.1.1
12.3
12.3.1
12.3.2
12.4
12.4.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych
umów na realizację programu, projektu lub zadania
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych
umów na realizację programu, projektu lub zadania
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z
zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4.2

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie
z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy

12.5

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

12.5.1

w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

12.6

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.6.1

w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

12.7

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w
związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień
finansowania tymi środkami

12.7.1

w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

12.8

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w
związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy

12.8.1

w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

0,92%

0,91%

0,59%

0,59%

2,26%

4,47%

10,69%

12,47%

11,83%

11,05%

8,46%

9,78%

4,70%

5,60%

5,30%

3,21%

14,30%

14,26%

9,13%

9,13%

10,26%

17,21%

22,98%

23,34%

23,81%

24,12%

24,43%

24,97%

25,36%

25,80%

25,58%

25,49%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12,56%

11,22%

12,20%

16,82%

21,18%

23,38%

23,76%

24,12%

24,51%

24,92%

25,38%

25,58%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

13,37%

12,02%

13,01%

16,82%

21,18%

23,38%

23,76%

24,12%

24,51%

24,92%

25,38%

25,58%

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

32 299 977
32 299 977

48 049 436
48 049 436

49 764 440
49 764 440

49 764 441
49 764 441

37 764 440
37 764 440

49 764 441
49 764 441

20 560 000
20 560 000

32 560 000
32 560 000

32 560 000
32 560 000

20 560 000
20 560 000

0

0

0

0

142 575 375

146 472 516

194 764 410

200 607 343

206 625 563

212 824 330

219 209 060

225 785 331

232 558 891

239 535 658

246 721 728

254 123 380

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
80 990 377
0 1 043 580 233
0
207 440 723
0
836 139 510
0
582 038 542
0
58 010 911
0
294 063 019

83 023 538
595 030 635
66 488 585
528 542 050
360 933 357
144 607 547
104 608 693

85 514 244
43 449 153
20 930 296
22 518 857
22 068 857
98 624 130

88 079 672
32 058 939
18 058 939
14 000 000
14 000 000
83 448 187
0

90 722 062
20 685 268
5 685 268
15 000 000
15 000 000
81 478 121
0

93 443 724
5 571 339
5 571 339
0
0
101 330 797
0

96 247 036
4 987 123
4 987 123
0
0
118 371 782
0

99 134 447
1 895 225
1 895 225
0
0
112 968 106
0

102 108 480
450 000
450 000
0
0
148 013 303
0

105 171 734
450 000
450 000
0
0
142 389 504
0

108 326 886
200 000
200 000
0
0
144 107 258
0

111 576 693
200 000
200 000
0
0
159 009 970
0

0
0

0
0

0
0

0
0

31 905 069
8 300 244

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

44 603 216

8 026 486

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

625 549 336
516 635 442

146 338 793
117 441 045

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

364 566 441

82 969 725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

106 554 797
55 783 373

36 642 303
8 300 244

346 672
0

396 672
0

396 672
0

396 672
0

231 732
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

85 519 883

20 166 935

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

755 884 851
515 467 265

191 862 714
117 441 045

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

527 501 540

137 951 595

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 326 766
47 623 350

0

0

0

0

291 189 010

102 763 728

346 672

396 672

396 672

396 672

231 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

203 851 766

67 122 319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 996 825

4 697 742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 970 914

4 697 742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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13

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych
zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

13.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego
zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki
zdrowotnej

13.2
13.3
13.4

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art.
196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.
654, z późn. zm.)
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o
działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności
leczniczej

13.5

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności
leczniczej

13.6

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

13.7

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej

14

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.
5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

14.2

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

14.3

Wydatki zmniejszające dług, w tym:

14.3.1

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego
długu publicznego

14.3.2

Wykonanie
2011

Wykonanie
2012

Plan 3 kw.
2013

Wykonanie
2013

Prognoza
2014

Prognoza
2015

wróć
Prognoza

Prognoza
2016

Prognoza
2017

Prognoza
2019

2018

Prognoza
2020

Prognoza
2021

Prognoza
2022

Prognoza
2023

Prognoza
2024

Prognoza
2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7 962 868
0
0
0

17 962 867
0
0
0

34 560 000
0
0
0

32 560 000
0
0
0

32 560 000
0
0
0

32 560 000
0
0
0

20 560 000
0
0
0

32 560 000
0
0
0

20 560 000
0
0
0

32 560 000
0
0
0

32 560 000
0
0
0

20 560 000
0
0
0

14.3.3

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

14.4

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice
kursowe)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

15.1

Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:

15.1.1

środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

15.2

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom,
nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr…….../…….../ 14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia………………………………….2014 r.

wróć
Lp
1

Nazwa przedsięwzięcia
2

Cel przedsięwzięcia
3

Jednostka
Okres
odpowiedzialna realizacji
lub
do
koordynująca od
4
5

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)
6

1.a

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)
- wydatki bieżące

1.b

- wydatki majątkowe

2 114 884 285

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (DZ. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

1 654 183 736

1.1.1

- wydatki bieżące

1

2014
7

2015
8

2016
9

2017
10

2018
11

2 883 145 460 1 043 580 233 595 030 635 43 449 153 32 058 939 20 685 268
768 261 175

359 709 930

Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich realizuje zadania
własne w ramach trzech schematów
Pomocy technicznej PROW 2007 - 2013.
Celem realizacji PT jest wsparcie systemu
zarządzania, promowania i informowania
o PROW. Zabezpieczenie środków na ten
cel jest warunkiem niezbędnym do
realizacji przez Departament PROW
Pomoc techniczna realizowana w
Urząd
niezbędnych działań związanych z
ramach Programu Rozwoju
Marszałkowski
1.1.1.1
wdrażaniem PROW 2007-2013. Zadania
Obszarów Wiejskich na lata 2007 Województwa
Departamentu w tym zakresie są
2013.
Podkarpackiego
wynikiem realizacji obowiązków
Samorządu Województwa
Podkarpackiego zapisanych w ustawie z
dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. nr 64
poz 427 z późn. zm.) oraz wynikają z
umowy nr 11/BZD-UM09/2009 zawartej w
dniu 29 stycznia 2009r. pomierzy SW i
ARiMR.

2019
12

2020
13

2021
14

2022
15

2023
16

2024
17

2025
18

limit
zobowiązań
19

5 571 339

4 987 123 1 895 225

450 000

450 000

200 000

200 000

5 685 268

5 571 339

4 987 123 1 895 225

450 000

450 000

200 000

200 000

67 719 286

836 139 510 528 542 050 22 518 857 14 000 000 15 000 000

0

0

0

0

0

309 959 786

207 440 723

66 488 585 20 930 296 18 058 939

0

0

377 679 072

736 432 591 228 505 017

346 672

396 672

396 672

396 672

231 732

0

0

0

0

0

130 277 870

100 291 416

36 642 303

346 672

396 672

396 672

396 672

231 732

0

0

0

0

0

31 753 032

2010 2015

36 746 867

6 654 000

5 739 000

5 739 000

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2009 2015

2 664 229

638 000

382 000

382 000

Centrum Obsługi Inwestorów i
Eksporterów w Wojew.
Podkarpackim, Program
Urząd
Utworzenie Centrum Obsługi Inwestorów i
Operacyjny Innowacyjna
Marszałkowski
1.1.1.3
Eksporterów w Województwie
Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój
Województwa
Podkarpackim
sieci centrów obsługi inwestorów i
Podkarpackiego
eksporterów oraz powstanie
nowych terenów inwestycyjnych

2010 2020

2 581 703

401 000

273 706

1.1.1.2

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

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

Strona 4 z 16

231 732

231 732

231 732

231 732

231 732

1 432 366

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

Cel przedsięwzięcia

Jednostka
Okres
odpowiedzialna realizacji
lub
do
koordynująca od
5

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

2014

wróć
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

limit
zobowiązań

1.1.1.4

"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

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2011 2014

326 443

276 750

1.1.1.5

Uruchomienie w skali województwa
Urząd
PSeAP - Podkarpacki System ejednorodnego systemu obiegu
Marszałkowski
Administracji Publicznej
dokumentów i zarządzania sprawami oraz Województwa
zdalnych usług
Podkarpackiego

2009 2019

335 600

22 600

32 600

32 600

82 600

82 600

82 600

313 000

82 340

82 340

82 340

82 340

411 700

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania

0

1.1.1.6

Podkarpacki System Informacji
Medycznej” "PSIM"

Uruchomienie w skali województwa
spójnego systemu wspierającego
zarządzanie i funkcjonowanie opieki
zdrowotnej w placówkach służby zdrowia

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2009 2019

452 870

41 170

82 340

1.1.1.7

Projekty pomocy technicznej RPO WP

Zapewnienie prawidłowej obsługi
wdrażania RPO WP

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2010 2015

121 302 251

22 670 000

9 528 553

9 528 553

System Informacji o Funduszach
Europejskich- Program
Operacyjny Pomoc Techniczna

Realizacja zadania polegająca na
prowadzeniu Głównego Punktu
Informacyjnego przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego oraz koordynacja,
promocja, monitoring, kontrola oraz
ocena działalności sieci Lokalnych
Punktów Informacyjnych -Program
Operacyjny Pomoc Techniczna

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2009 2015

6 065 697

1 021 762

542 869

542 869

1.1.1.9

Projekt 1031 R4 TOURAGE

Wzmocnienie regionalnych gospodarek
poprzez rozwój turystyki seniorów oraz
wsparcie dla rozwiązań umożliwiających
aktywne i zdrowe starzenie się, poprzez
wymianę dobrych praktyk i doświadczeń
pomiędzy regionami partnerskimi

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2012 2014

508 443

240 433

0

1.1.1.10

Projekt 1130 R4 MOG

Stworzenie dokumentu "przewodnika"
odnoszącego się do problematyki
zrównoważonego transportu na
obszarach wiejskich

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2012 2014

512 035

273 569

0

Projekt pn. Edukacja skuteczna,
przyjazna, nowoczesna - rozwój
kompetencji kadry zarządzającej i
pedagogicznej szkół i placówek
Dostosowanie kompetencji i kwalifikacji
oświatowych w województwie
nauczycieli i kadry zarządzającej
Podkarpackie
podkarpackim realizowanym w
województwa podkarpackiego do
Centrum Edukacji
1.1.1.11
2011 2014
ramach Programu Operacyjnego wymagań nowej podstawy programowej
Nauczycieli w
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój przez przeszkolenie 5000 nauczycieli (w
Rzeszowie
wykształcenia i kompetencji w
tym kadry zarządzającej)
regionach, działanie 9.4 Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu
oświaty

8 966 426

4 156 364

0

Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie
jakości oferty edukacyjnej szkół i
placówek oświatowych prowadzących
"Podkarpacie stawia na
1.1.1.12
kształcenie zawodowe (z wyłączeniem
zawodowców" - Projekt systemowy
kształcenia osób dorosłych), służące
podniesieniu zdolności uczniów do
przyszłego zatrudnienia

1.1.1.8

1.1.1.13

Szwajcarsko Polski Program
Współpracy

Zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych istniejących pomiędzy
Polską a wyżej rozwiniętymi państwami
UE oraz różnic na terytorium Polski
pomiędzy ośrodkami miejskimi a
regionami słabo rozwiniętymi pod
względem strukturalnym

Wojewódzki
Urząd Pracy w
Rzeszowie

2012 2015

76 915 116

33 447 079

6 517 214

777 355

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120

2012 2015

3 359 088

1 627 018

671 209

573 872
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Lp

Nazwa przedsięwzięcia

Cel przedsięwzięcia

Jednostka
Okres
odpowiedzialna realizacji
lub
do
koordynująca od
5

Projekt pn: Technologie cyfrowe
jako systemowe narzędzie
wspomagające realizację
programów rozwojowych oraz
podnoszące jakość i atrakcyjność
oferty edukacyjnej szkół
Podkarpacia realizowany w
Stworzenie warunków równych szans
ramach Programu Operacyjnego
edukacyjnych poprzez udzielenie
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wsparcia na rzecz instytucji systemu
Podkarpackie
wykształcenia i kompetencji w
oświaty oraz osób potykających na
Centrum Edukacji
1.1.1.14
2012 2015
regionach, działanie 9.1.
bariery o charakterze środowiskowym,
Nauczycieli w
Wyrównywanie szans
ekonomicznym, geograficznym i
Rzeszowie
edukacyjnych i zapewnienie
zdrowotnym utrudniające dostęp do usług
jakości usług edukacyjnych
edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie
szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

2014

2015

5 057 442

1 652 464

129 560

35 870

wróć
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

limit
zobowiązań

Wojewódzki
Urząd Pracy w
Rzeszowie

2011 2015

72 814 825

15 506 200

11 866 000

11 139 195

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120

2011 2015

13 002 364

4 183 941

542 624

542 624

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie
potencjału instytucjonalnego
Realizacja projektu: "Wzmocnienie
Regionalnego Obserwatorium
w samorządzie województwa
Terytorialnego, podniesienia jakości
Urząd
podkarpackiego systemu
monitorowania polityk publicznych w
Marszałkowski
1.1.1.17 monitorowania polityk publicznych
województwie oraz wzmocnienie
Województwa
i wymiany informacji w oparciu o
współpracy i wymiany informacji w ramach Podkarpackiego
Regionalne Obserwatorium
sieci podmiotów odpowiedzialnych za
Terytorialne"
monitorowanie polityk publicznych w
województwie podkarpackim.

2013 2015

985 050

662 688

153 068

153 068

Projekt pn. "Program stypendialny
dla uczniów szczególnie
uzdolnionych z terenu
województwa podkarpackiego w
roku szkolnym 2013/2014"
realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
1.1.1.18
kompetencji w regionach,
działanie 9.1 Wyrównywanie
szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w
systemie oświaty, poddziałanie
9.1.3 Pomoc stypendialna dla
uczniów szczególnie uzdolnionych

2013 2014

6 500 000

6 392 822

1.1.1.15

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki - Pomoc Techniczna

Zapewnienie prawidłowej obsługi
wdrażania POKL

Szkolenie i specjalistyczne
doradztwo dla kadr instytucji
pomocy społecznej działających
na terenie województwa
Szkolenie i specjalistyczne doradztwo dla
podkarpackiego powiązane z
kadr instytucji pomocy społecznej
1.1.1.16
potrzebami oraz specyfiką
działających na terenie województwa
realizowanych zadań.
podkarpackiego
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki 2007 - 2013
WND-PO KL.07.01.03-18-001/09

Wypłata stypendiów dla uczniów

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

0
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wróć

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

2014

2015

Projekt pn. "Od przedszkola do
dorosłości - kompetentne szkoły w
Podniesienia jakości fukcjonowania
powiecie Jarosławskim" w ramach
systemu doskonalenia nauczycieli w
Podkarpackie
Programu Operacyjnego Kapitał powiecie Jarosławskim przez stworzenie i Centrum Edukacji
1.1.1.19
2013 2015
Ludzki: Priorytet III - Wysoka
wdrożenie planów wspomagania 34 szkół
Nauczycieli w
jakość systemu oświaty, Działanie
i 6 przedszkoli spójnych z potrzebami
Rzeszowie
3.5 - Kompleksowe wspomaganie
szkół
rozwoju szkół

335 910

207 030

120 515

120 515

Projekt pn. "Powiatowe Centrum
Rozwoju Edukacji - profesjonalny
system doskonalenia nauczycieli
w powiecie lubaczowskim" w
1.1.1.20 ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki: Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,
Działanie 3.5 - Kompleksowe
wspomaganie rozwoju szkół

217 151

161 106

56 045

56 045

60 420

55 420

5 000

5 000

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

1.1.1.21

"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

1.1.2

- wydatki majątkowe

1.1.2.1

Cel przedsięwzięcia

Jednostka
Okres
odpowiedzialna realizacji
lub
do
koordynująca od
5

Podniesienie jakości funkcjonowania
systemu doskonalenia nauczycieli w
Podkarpackie
powiecie lubaczowskim przez objęcie 64 Centrum Edukacji
2013 2015
szkół i 4 przedszkoli kompleksowym
Nauczycieli w
wsparciem odpowiadającym ich
Rzeszowie
potrzebom

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2011 2015

Budowa 1 zbiornika retencyjnego w
Podkarpacki
Borowej Górze. Zabezpieczenie ludności,
Budowa zbiornika retencyjnego w
Zarząd Melioracji i
mienia i gospodarki przed negatywnymi
miejscowości Borowa Góra, woj.
Urządzeń
2013 2014
skutkami powodzi i zapewnienie trwałości
podkarpackie
Wodnych
projektu.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

1 294 473 806

636 141 175 191 862 714

2016

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0

2021

0

2022

0

2023

0

2024

0

limit
zobowiązań

2025

0

0

98 524 838

956 386

192 000

0

"Wisłoka – Boża Wola –
rozbudowa lewego wału Wisłoki w
Rozbudowa (2,732 km) i budowa
km 4+115 -6+737 oraz w km
obustronnego obwałowania lewego wału
0+000-0+230 wraz z budową
rzeki Wisłoki na dł. 0,42 km.
Podkarpaci
obustronnych wałów cofkowych na
Zabezpieczenie ludności, mienia i
Zarząd Melioracji i
1.1.2.2
potoku Kiełkowskim o długości
2011 2015
gospodarki przed negatywnymi skutkami
Urządzeń
150 m - Etap I". Zadanie ujęte w
powodzi i zapewnienie trwałości projektu.
Wodnych
ramach zlewni: Ochrona przed
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
powodzią w zlewni Wisłoki, w tym
budowa zbiorników retencyjnych
Kąty-Myscowa oraz Dukla

18 697 385

10 000 000

5 340 000

4 711 989

"Odbudowa potoku Lubcza w km
2+640-6+675 na długości 4,035
km oraz udrożnienie koryta potoku
Lubcza w rejonie 4 stopni
betonowych w km 0+400; 1+280;
Odbudowa na dł. 4,035 km. i udrożnienie
7+050; 7+700 w mieście Rzeszów
koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni
– Zwięczyca II, oraz w
Podkarpaci
betonowych. Zabezpieczenie ludności,
miejscowościach: Racławówka,
Zarząd Melioracji i
1.1.2.3
mienia i gospodarki przed negatywnymi
2006 2015
Niechobrz, Boguchwała, gm.
Urządzeń
skutkami powodzi i zapewnienie trwałości
Boguchwała, woj. podkarpackie".
Wodnych
projektu. Program Rozwoju Obszarów
Zadanie ujęte w ramach zlewni:
Wiejskich
Ochrona przed powodzią w zlewni
rzeki Wisłok, w tym budowa
zbiornika retencyjnego Rudawka
Rymanowska i zabezpieczenie
przed powodzią miasta Krosno

7 249 978

5 104 000

1 915 983

0
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Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

2014

2015

"Nowy Breń II - rozbudowa i
przeciwfiltracyjne zabezpieczenie
prawego wału rzeki Nowy Breń w
km 2+487-4+319, na długości
1,832 km w miejscowościach:
Rozbudowa i przeciwfiltracyjne
Słupiec, Ziempniów i Otałęż Część zabezpieczenie prawego wału rzeki Nowy
Podkarpaci
I: km 2+764 - 4+319, na długości
Breń na dł. 1,832 km. Zabezpieczenie
Zarząd Melioracji i
1.1.2.4
1,555 km w miejscowości
ludności, mienia i gospodarki przed
2011 2015
Urządzeń
Ziempniów i Otałęż woj.
negatywnymi skutkami powodzi i
Wodnych
podkarpackie".
zapewnienie trwałości projektu. Program
Zadanie ujęte w ramach zlewni:
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Zabezpieczenie przed
zagrożeniem powodziowym doliny
Wisły na odcinku od ujścia
Dunajca do ujścia Wisłoki

4 496 944

2 596 000

297 871

0

"San I Etap I - rozbudowa i
przeciwfiltracyjne zabezpieczenie
prawego wału rzeki San w km
Rozbudowa i przeciwfiltracyjne
2+215 - 9+417, na długości 7,202 zabezpieczenie prawego wału rzeki San
Podkarpaci
km, na terenie gminy Radomyśl na dł. 7,202 km. Zabezpieczenie ludności,
Zarząd Melioracji i
1.1.2.5 nad Sanem, woj. podkarpackie".
mienia i gospodarki przed negatywnymi
2011 2015
Urządzeń
Zadanie ujęte w ramach zlewni: skutkami powodzi i zapewnienie trwałości
Wodnych
Zabezpieczenie przed
projektu. Program Rozwoju Obszarów
zagrożeniem powodziowym doliny
Wiejskich
Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki
do ujścia Sanny

26 300 731

12 215 850

13 529 000

13 529 000

40 095 330

26 800 000

12 200 000

2 628 894

352 900

45 000

15 000

15 000

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

Zaprojektowanie i budowa
suchego zbiornika
przeciwpowodziowego (polderu
1.1.2.6 przepływowego) pn. "Kańczuga"
na rzece Mleczka Kańczudzka na
terenie gminy Jawornik Polski oraz
miasta i gminy Kańczuga

Cel przedsięwzięcia

Zapewnienie ochrony
przeciwpowodziowej miejscowościom
położonym poniżej planowanego
zbiornika suchego wzdłuż rzeki Mleczki
Kańczudzkiej
a następnie rzeki Mleczki Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego 2007 – 2013

Jednostka
Okres
odpowiedzialna realizacji
lub
do
koordynująca od
5

Podkarpaci
Zarząd Melioracji i
2009 2015
Urządzeń
Wodnych

Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich realizuje zadania
własne w ramach trzech schematów
Pomocy technicznej PROW 2007 - 2013.
Celem realizacji PT jest wsparcie systemu
zarządzania, promowania i informowania
o PROW. Zabezpieczenie środków na ten
cel jest warunkiem niezbędnym do
realizacji przez Departament PROW
Pomoc techniczna realizowana w
Urząd
niezbędnych działań związanych z
ramach Programu Rozwoju
Marszałkowski
1.1.2.7
wdrażaniem PROW 2007-2013. Zadania
Obszarów Wiejskich na lata 2007 Województwa
Departamentu w tym zakresie są
2013.
Podkarpackiego
wynikiem realizacji obowiązków
Samorządu Województwa
Podkarpackiego zapisanych w ustawie z
dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. nr 64
poz 427 z późn. zm.) oraz wynikają z
umowy nr 11/BZD-UM09/2009 zawartej w
dniu 29 stycznia 2009r. pomierzy SW i
ARiMR.

2010 2015

wróć
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2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

limit
zobowiązań

Lp

1.1.2.8

Nazwa przedsięwzięcia

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

"Zakup pojazdów szynowych na
potrzeby kolejowych przewozów
osób w województwie
podkarpackim", RPO WP na lata
1.1.2.9
2007-2013, Działanie 2.1
Infrastruktura komunikacyjna
Schemat E: Infrastruktura
kolejowa
"Zakup taboru kolejowego do
obsługi połączeń
międzywojewódzkich
realizowanych przez
1.1.2.10
województwa: małopolskie,
podkarpackie, śląskie,
świętokrzyskie", POIiŚ na lata
2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój
Transportu Kolejowego

Cel przedsięwzięcia

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

Jednostka
Okres
odpowiedzialna realizacji
lub
do
koordynująca od
5

wróć

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

2014

2015

25 000

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2009 2015

62 311

0

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2011 2014

64 135 001

64 135 001

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2011 2015

14 793 430

39 580

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

limit
zobowiązań

25 000

0

14 753 850

0

1.1.2.11

Rozbudowa dr. woj. Nr 855
Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola
odc. Granica Województwa Stalowa Wola

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowe

Podkarpacki
Zarząd Dróg
2011 2014
Wojewódzkich w
Rzeszowie

84 713 108

41 027 624

0

1.1.2.12

Rozbudowa dr. woj. Nr 880
Jarosław - Pruchnik

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
2011 2014
Wojewódzkich w
Rzeszowie

53 488 994

37 844 798

0

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr
869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów
Zachodni z węzłem S-19
Jasionka, połączonej w sposób
1.1.2.13
bezkolizyjny z istniejącymi drogami
krajowymi Nr 9 Radom - Barwinek
i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów i linią
kolejową L-71

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
2012 2015
Wojewódzkich w
Rzeszowie

41 859 205

27 363 723

Likwidacja barier rozwojowych most na Wiśle z rozbudową drogi
1.1.2.14
wojewódzkiej Nr 764 oraz
połączeniem z drogą wojewódzką
Nr 875

Stworzenie dogodnych powiązań
komunikacyjnych województw Polski
Wschodniej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
2009 2014
Wojewódzkich w
Rzeszowie

248 003 534

90 830 834

14 195 482

14 195 482

0
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Lp

Nazwa przedsięwzięcia

Budowa drogi obwodowej Mielca
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985
Nagnajów - Dębica przebiegającej
od miejscowości Tuszów
1.1.2.15 Narodowy w km 20+636 do ulicy
Dębickiej w km 38+522 wraz z
niezbędną infrastrukturą
techniczną, budowlami i
urządzeniami budowlanymi

1.1.2.16

1.1.2.17

Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

2014

2015

Podkarpacki
Zarząd Dróg
2012 2015
Wojewódzkich w
Rzeszowie

138 979 311

67 395 547

13 281 070

13 281 070

Kompleksowy projekt zakładający
Podkarpacki
utworzenie ponadregionalnej trasy
Zarząd Dróg
2012 2015
rowerowej w pięciu województwach Polski Wojewódzkich w
Wschodniej
Rzeszowie

65 919 923

25 929 251

38 133 086

38 133 086

2009 2019

86 764 313

34 318 236

0

0

Cel przedsięwzięcia

Stworzenie dogodnych powiązań
komunikacyjnych województw Polski
Wschodniej

Jednostka
Okres
odpowiedzialna realizacji
lub
do
koordynująca od
5

Uruchomienie w skali województwa
Urząd
PSeAP - Podkarpacki System ejednorodnego systemu obiegu
Marszałkowski
Administracji Publicznej
dokumentów i zarządzania sprawami oraz Województwa
zdalnych usług
Podkarpackiego

wróć

1.1.2.18

Podkarpacki System Informacji
Medycznej” "PSIM"

Uruchomienie w skali województwa
spójnego systemu wspierającego
zarządzanie i funkcjonowanie opieki
zdrowotnej w placówkach służby zdrowia

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2009 2019

60 403 825

59 808 961

1.1.2.19

Projekty pomocy technicznej RPO WP

Zapewnienie prawidłowej obsługi
wdrażania RPO WP

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2010 2015

8 910 494

430 000

System Informacji o Funduszach
Europejskich- Program
Operacyjny Pomoc Techniczna

Realizacja zadania polegająca na
prowadzeniu Głównego Punktu
Informacyjnego przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego oraz koordynacja,
promocja, monitoring, kontrola oraz
ocena działalności sieci Lokalnych
Punktów Informacyjnych -Program
Operacyjny Pomoc Techniczna

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2009 2015

67 073

1.1.2.20

Funkcjonowanie centrum jako ośrodka
Urząd
Budowa Centrum Wystawienniczo wspomagającego wdrażanie programów i
Marszałkowski
1.1.2.21 - Kongresowego Województwa
projektów służących wzrostowi
2011 2015
Województwa
Podkarpackiego
konkurencyjności i atrakcyjności regionów
Podkarpackiego
Polski Wschodniej
Projekt pn. Edukacja skuteczna,
przyjazna, nowoczesna - rozwój
kompetencji kadry zarządzającej i
pedagogicznej szkół i placówek
Dostosowanie kompetencji i kwalifikacji
oświatowych w województwie
nauczycieli i kadry zarządzającej
Podkarpackie
podkarpackim realizowanym w
województwa podkarpackiego do
Centrum Edukacji
1.1.2.22
2011 2014
ramach Programu Operacyjnego wymagań nowej podstawy programowej
Nauczycieli w
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój przez przeszkolenie 5000 nauczycieli (w
Rzeszowie
wykształcenia i kompetencji w
tym kadry zarządzającej)
regionach, działanie 9.4 Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu
oświaty
Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie
jakości oferty edukacyjnej szkół i
placówek oświatowych prowadzących
"Podkarpacie stawia na
1.1.2.23
kształcenie zawodowe (z wyłączeniem
zawodowców" - Projekt systemowy
kształcenia osób dorosłych), służące
podniesieniu zdolności uczniów do
przyszłego zatrudnienia

1.1.2.24

Szwajcarsko Polski Program
Współpracy

Zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych istniejących pomiędzy
Polską a wyżej rozwiniętymi państwami
UE oraz różnic na terytorium Polski
pomiędzy ośrodkami miejskimi a
regionami słabo rozwiniętymi pod
względem strukturalnym

134 826 147

450 000

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

limit
zobowiązań

450 000

0

62 299 102

68 498 754

383 574

6 595 697

0

Wojewódzki
Urząd Pracy w
Rzeszowie

2012 2015

696 886

276 215

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120

2012 2015

13 035 113

9 958 815

0

487 618
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147 184

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

Cel przedsięwzięcia

Jednostka
Okres
odpowiedzialna realizacji
lub
do
koordynująca od
5

San II - rozbudowa i
przeciwfiltracyjne zabezpieczenie
Rozbudowa i przeciwfiltracyjne
lewego wału rzeki San w km
zabezpieczenie lewego wału rzeki San na
4+438-9+390, na długości 4,952
Podkarpaci
dł. 4,952 km.
km, na terenie gminy Zaleszany.
Zarząd Melioracji i
1.1.2.25
Zabezpieczenie ludności, mienia i
2011 2015
Zadanie ujęte w ramach zlewni:
Urządzeń
gospodarki przed negatywnymi skutkami
Ochrona przed powodzią w zlewni
Wodnych
powodzi i zapewnienie trwałości projektu.
rz. San (bez zlewni Wisłoka I
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Tanwi) w tym zabezpieczenie
przed powodzią miasta Przemyśl
Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie
potencjału instytucjonalnego
Realizacja projektu: "Wzmocnienie
Regionalnego Obserwatorium
w samorządzie województwa
Terytorialnego, podniesienia jakości
Urząd
podkarpackiego systemu
monitorowania polityk publicznych w
Marszałkowski
1.1.2.26 monitorowania polityk publicznych
województwie oraz wzmocnienie
Województwa
i wymiany informacji w oparciu o
współpracy i wymiany informacji w ramach Podkarpackiego
Regionalne Obserwatorium
sieci podmiotów odpowiedzialnych za
Terytorialne"
monitorowanie polityk publicznych w
województwie podkarpackim.
Zaprojektowanie i budowa
lewostronnego obwałowania rzeki
Wisłoki w km 53+800 – 55+600 w
1.1.2.27
miejscowościach: Zawierzbie,
Żyraków, na terenie gminy
Żyraków, województwo
podkarpackie
1.1.2.28

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki - Pomoc Techniczna

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr
985 Nagnajów - Baranów
Sandomierski - Mielec - Dębica na
odc. Mielec - Dębica etap II
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr
892 Zagórz - Komańcza i drogi
wojewódzkiej 897 Tylawa 1.1.2.30 Komańcza - Radoszyce - Cisna Ustrzyki Górne - Wołosate Granica Państwa odcinek
Komańcza - Radoszyce
1.1.2.29

Budowa zbiornika retencyjnego w
miejscowości Rzeczyca Długa,
1.1.2.31
gm. Radomyśl n/Sanem, woj.
podkarpackie

Zapewnienie bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego na odcinku
53+800 - 55+600 rzeki Wisłoki w
miejscowościach Zawierzbie oraz
Żyraków
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego 2007 2013
Zapewnienie prawidłowej obsługi
wdrażania POKL
Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

2013 2015

Podkarpacki
Zarząd Melioracji i
Urządzeń
2010 2014
Wodnych

Wojewódzki
Urząd Pracy w 2011 2015
Rzeszowie
Podkarpacki
Zarząd Dróg
2011 2014
Wojewódzkich w
Rzeszowie

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

2014

2015

18 277 229

10 000 000

6 330 000

wróć

14 994

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

limit
zobowiązań

2 402 436

0

6 581 802

998 976

34 000

0

11 564 173

524 016

0

0

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
2012 2014
Wojewódzkich w
Rzeszowie

134 433 712

40 007 646

Budowa 1 zbiornika retencyjnego w
rzeczycy Długiej. Zabezpieczenie
ludności, mienia i gospodarki przed
negatywnymi skutkami powodzi i
zapewnienie trwałości projektu.
Program Rozwoju obszarów Wiejskich

Podkarpacki
Zarząd Melioracji i
2014 2015
Urządzeń
Wodnych

8 376 000

6 000 000

0

34 000

2 376 000
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34 000

2 376 000

Lp

1.2
1.2.1

1.2.1.1

1.2.2

1.2.2.1

Łączne
Jednostka
Okres
nakłady
odpowiedzialna realizacji
finansowe
lub
do
(ujęte w WPF)
koordynująca od
5
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego;
z tego:
324 097 501
- wydatki bieżące
2 250 000
Nazwa przedsięwzięcia

Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej - Województwo
Podkarpackie

Zbudowanie w województwie
podkarpackim nowoczesnej infrastruktury
publicznej bazującej na technologiach
informatycznych

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

Zbudowanie w województwie
podkarpackim nowoczesnej infrastruktury
publicznej bazującej na technologiach
informatycznych

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2010 2023

- wydatki majątkowe
Sieć Szerokopasmowa Polski
Wschodniej - Województwo
Podkarpackie

2010 2023

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1

- wydatki bieżące

1.3.1.1

Podkarpacki
Zabezpieczenie ludności, mienia i
Zarząd Melioracji i
gospodarki przed negatywnymi skutkami
Urządzeń
2011 2015
powodzi i zapewnienie trwałości projektu
Wodnych w
Rzeszowie

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Priorytety VI-IX (z
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
wyłączeniem projektu własnego
1.3.1.2
Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów
WUP w ramach Poddziałania
programu
8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO
KL)
1.3.1.3

RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII ÷ VII
dotacje dla beneficjentów programu

1.3.1.4

Utrzymanie zespołów trakcyjnych

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania

1.3.1.5

Utrzymanie zespołów trakcyjnych
POliŚ

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania

1.3.1.6

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg

1.3.1.7

Tworzenie opracowań
kartograficznych na podstawie
bazy danych obiektów
topograficznych (BDOT10k) z
terenu województwa
podkarpackiego

Mapy topograficzne dla obszaru
województwa podkarpackiego

1.3.1.8

2 250 000

321 847 501

1.3

Utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych podstawowych - rzek
Szuwarka - Gołębiówka i
Świerkowiec

wróć

Cel przedsięwzięcia

Promocja Województwa
Podkarpackiego przy
wykorzystaniu działalności
przewoźników lotniczych, jako
Promocja Województwa Podkarpackiego
platformy nowoczesnego systemu
przekazywania informacji o
regionie

321 847 501

2014

2015

118 430 234 201 518 987
0

0

250 000

250 000

2016

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

limit
zobowiązań

2025

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

0

0

122 549 305

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

0

0

2 250 000

250 000

118 430 234 201 268 987

118 430 234

2017

250 000

0

250 000

0

250 000

0

250 000

0

250 000

0

0

250 000

0

250 000

0

2 250 000

0

0

201 268 987

120 299 305

120 299 305

904 864 223

188 717 408 165 006 631 42 852 481 31 412 267 20 038 596

4 924 667

4 505 391 1 645 225

200 000

200 000

200 000

200 000

124 851 897

406 301 245

107 149 307

4 924 667

4 505 391 1 645 225

200 000

200 000

200 000

200 000

33 716 254

29 596 282 20 333 624 17 412 267

5 038 596

249 724

68 959

71 028

71 028

2011 2015

130 261 053

34 659 622

6 375 503

0

2009 2015

6 185 283

3 000 154

371 730

0

2013 2021

23 403 744

2 000 000

3 705 446

3 705 446

3 705 446

3 163 105

3 049 176

2 629 900

2015 2020

3 240 000

0

502 500

547 500

547 500

547 500

547 500

547 500

2010 2017

79 326 296

8 180 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

2012 2016

2 500 000

800 000

800 000

800 000

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2011 2014

23 961 500

6 000 000

Wojewódzki
Urząd Pracy
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie
Wojewódzki
Ośrodek
Dokumentacji
Geodezyjnej i
Kartograficznej w
Rzeszowie

1 445 225

0

0

22 845 226

1 600 000

0

1.3.1.9

Promocja gospodarcza i
turystyczna Województwa
Podkarpackiego za
pośrednictwem przewoźnika
lotniczego w Europie

Promocja Województwa Podkarpackiego

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2012 2017

13 300 004

2 176 745

2 176 745

2 176 745

181 396

1.3.1.10

Pogram wspierania edukacji
uzdolnionej młodzieży "Nie
zagubić talentu" - stypendia.

Wspieranie edukacji młodzieży z
województwa podkarpackiego

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2008 2025

3 046 680

200 000

200 000

200 000

200 000
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0

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000
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1.3.1.11

Nazwa przedsięwzięcia

Wojewódzki Program Pomocy
Społecznej

Wojewódzki Program Na Rzecz
Wyrównywania Szans Os.
Niepełn. i Przeciwdz. Ich
Wykluczeniu Społ. Na lata 20082020
Rekompensata należna
przewoźnikowi z tytułu
1.3.1.13
wykonywania kolejowych
przewozów osób - w ramach
użyteczności publicznej
1.3.1.12

Cel przedsięwzięcia

Łagodzenie skutków ubóstwa

Wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania

1.3.1.14

Remonty cząstkowe nawierzchni

Remonty cząstkowe nawierzchni

1.3.1.15

Ubezpieczenie pojazdów
szynowych

Ubezpieczenie pojazdów szynowych
stanowiących mienie województwa

1.3.1.16

Analiza sytuacji rynkowej w
krajowym transporcie drogowym

Wykonanie ustawy o publicznym
transporcie drogowym

1.3.1.17

Dziedzictwo Archeologiczne
Regionów szansą na rozwój
turystyki

Utworzenie nowej strakcji turystycznej w
Skansenie Archeologicznym Karpacka
Troja w Trzcinicy.

Ochrona i udostępnienie
dziedzictwa kulturowego Ordynacji
Łańcuckiej poprzez prace
1.3.1.18
remontowo - konserwatorskie i
cyfryzacja zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II)

Zabezpieczenie i wzrost dostepności
materialnego (zabytki ruchome i
nieruchome) oraz niematerialnego
(tradycje i wartości) dziedzictwa
kulturowego Muzeum - Zamku w
Łańcucie

- wydatki majątkowe
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Priorytety VI-IX (z
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
wyłączeniem projektu własnego
1.3.2.1
Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów
WUP w ramach Poddziałania
programu
8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO
KL)

Łączne
Jednostka
Okres
nakłady
odpowiedzialna realizacji
finansowe
lub
do
(ujęte w WPF)
koordynująca od
5
Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
2011 2015
3 398 617
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120
Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
2011 2020
6 584 248
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Muzeum
Podkarpackie w
Krośnie

1.3.2.3

RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII ÷ VII
dotacje dla beneficjentów programu

Zakup i modernizacja pojazdów
szynowych

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania

2014

2015

800 000

800 000

10 000

777 925

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

limit
zobowiązań

2025

0

777 925

777 925

1 127 991

1 127 991

1 127 991

0

2013 2014

87 568 469

44 612 611

2013 2017

19 105 498

3 000 000

2013 2014

1 037 500

600 000

0

2013 2014

300 000

150 000

0

2013 2014

3 130

3 130

0

2 829 499

888 086

498 562 978

81 568 101 135 410 349 22 518 857 14 000 000 15 000 000

Muzeum - Zamek
2014 2016
w Łańcucie

1.3.2.

1.3.2.2

wróć

0

3 000 000

1 815 405

3 000 000

3 000 000

9 000 000

126 008

0

0

0

0

0

0

0

0

91 135 643

Wojewódzki
Urząd Pracy

2011 2015

135 588

70 835

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2009 2015

212 031 266

32 615 297

34 422 321

0

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2010 2015

53 179 666

0

1 649 291

1 649 291

7 000 000

Przygotowanie i realizacja budowy
północnej obwodnicy miasta
Sokołowa Małopolskiego, celem
1.3.2.4 dodatkowego skomunikowania z
drogą wojewódzką Nr 875 Mielec
– Kolbuszowa – Sokołów
Małopolski – Leżajsk

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
2012 2018
Wojewódzkich w
Rzeszowie

48 000 000

0

1.3.2.5

Opracowanie dokumentacji
projektowych i uzyskanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowych

Poprawa powiązań komunikacyjnych i
systemu komunikacji publicznej w
województwie

Podkarpacki
Zarząd Dróg
2012 2014
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2 230 000

490 000

1.3.2.6

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

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

Muzeum-Zamek
w Łańcucie

5 805 000

3 174 516

2010 2015

0

13 000 000 13 000 000 15 000 000

0

0

1 200 000
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1.3.2.7

Nazwa przedsięwzięcia

E - usługi w nowoczesnej
bibliotece

Cel przedsięwzięcia
Poprawa dostępności do nowoczesnej
oferty bibliotecznej dla czytelników,
poprzez wykorzystanie e-usług
skierowanych do społeczności miasta
Rzeszowa i regionu Podkarpacia

Łączne
Jednostka
Okres
nakłady
odpowiedzialna realizacji
finansowe
lub
do
(ujęte w WPF)
koordynująca od
5
Wojewódzka i
Miejska Biblioteka
2012 2014
828 210
Publiczna w
Rzeszowie

wróć
2014

2015

2016

2017

482 662

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

limit
zobowiązań

0

Przygotowanie dokumentacji i
terenu pod inwestycje - teren
Opracowanie dokumentacji projektowych
Podkarpacki
województwa podkarpackiego.
m.in. projektów budowlano Zarząd Melioracji i
Zadanie ujęte w ramach zlewni:
1.3.2.8
wykonawczych oraz innych niezbędnych
Urządzeń
2002 2017
Zabezpieczenie przed
dokumentacji, wykup nieruchomości
Wodnych w
zagrożeniem powodziowym doliny
gruntowych
Rzeszowie
Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki
do ujścia Sanny

17 137 975

3 337 863

1 000 000

Łęg III - rozbudowa lewego wału
rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na
dł. 2,58 km oraz prawego wału w
Rozbudowa lewego wału na dł. 2,58 km
Podkarpacki
km 5+200-11+000 na dł. 5.80 km
oraz prawego wału rzeki Łęg na dł. 5,8 Zarząd Melioracji i
na terenie gm. Gorzyce i
1.3.2.9
km. Zabezpieczenie ludności, mienia i
Urządzeń
2011 2015
Zaleszany. Zadanie ujęte w
gospodarki przed negatywnymi skutkami
Wodnych w
ramach zlewni: Zabezpieczenie
powodzi i zapewnienie trwałości projektu.
Rzeszowie
przed zagrożeniem powodziowym
doliny Wisły na odcinku od ujścia
Wisłoki do ujścia Sanny

17 194 975

11 027 715

5 647 462

329 216

269 556

36 895 859

32 000

11 207 495

Rozbudowa lewego wału na dł. 4,852 km
oraz prawego wału rzeki Trześniówki na
Podkarpaci
dł. 5,264 km.
Zarząd Melioracji i
2011 2015
Zabezpieczenie ludności, mienia i
Urządzeń
gospodarki przed negatywnymi skutkami
Wodnych
powodzi i zapewnienie trwałości projektu.

20 812 593

13 052 897

6 523 780

0

Budowa nowego prawego obwałowania
Podkarpaci
rzeki Wisłoki na dł. 2,106 km.
Zarząd Melioracji i
Zabezpieczenie ludności, mienia i
2011 2015
Urządzeń
gospodarki przed negatywnymi skutkami
Wodnych
powodzi i zapewnienie trwałości projektu.

13 532 630

10 014 760

3 310 000

3 310 000

Podkarpaci
Zarząd Dróg
2014 2015
Wojewódzkich w
Rzeszowie

70 000 000

7 000 000

63 000 000

63 000 000

1.3.2.10

1.3.2.11

1.3.2.12

1.3.2.13

1.3.2.14

Dziedzictwo Archeologiczne
Regionów szansą na rozwój
turystyki
Zabezpieczenie przed powodzią
miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn
poprzez kształtowanie koryta rzeki
Strug, w tym przedsięwzięcie
inwestycyjne: Strug-etap Iodcinkowa przebudowakształtowanie przekroju
podłużnego i poprzecznego koryta
rzeki Strug na długości 8,62 km na
terenie miejscowości: Rzeszów,
gm. Rzeszów, Tyczyn, gm.
Tyczyn, woj. podkarpackie
Trześniówka III - rozbudowa
lewego wału rzeki Trześniówki w
km 8+280-13+132 na dł. 4,852 km
oraz prawego wału w km 7+67812+942 na dł. 5,264 km, na
terenie gm. Tarnobrzeg i gm.
Grębów.
Zadanie ujęte w ramach zlewni:
Zabezpieczenie przed
zagrożeniem powodziowym doliny
Wisły na odcinku od ujścia Wisłoki
do ujścia Sanny
Zabezpieczenie przed powodzią
osiedla Rzochów - budowa
nowego prawego wału rzeki
Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na
terenie miasta Mielca i gminy
Przecław.
Zadanie ujęte w ramach zlewni:
Ochrona przed powodzią w zlewni
Wisłoki, w tym budowa zbiorników
retencyjnych Kąty-Myscowa oraz
Dukla
Budowa wschodniej obwodnicy
miasta Brzozowa - w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 886 Domaradz Brzozów - Sanok

Utworzenie nowej strakcji turystycznej w
Skansenie Archeologicznym Karpacka
Troja w Trzcinicy.

Ochrona przeciwpowodziowa aglomeracji
Rzeszów

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Muzeum
Podkarpackie w
Krośnie

2013 2014

Podkarpacki
Zarząd Melioracji i
Urządzeń
2008 2016
Wodnych

1 000 000

1 000 000

3 000 000

0

0
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Nazwa przedsięwzięcia

Cel przedsięwzięcia

Jednostka
Okres
odpowiedzialna realizacji
lub
do
koordynująca od
5

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

2014

2015

2016

0

wróć

Ochrona i udostępnienie
dziedzictwa kulturowego Ordynacji
Łańcuckiej poprzez prace
1.3.2.15
remontowo - konserwatorskie i
cyfryzacja zasobów Muzeum Zamku w Łańcucie (OR-KA II)

Zabezpieczenie i wzrost dostepności
materialnego (zabytki ruchome i
nieruchome) oraz niematerialnego
(tradycje i wartości) dziedzictwa
kulturowego Muzeum - Zamku w
Łańcucie

Muzeum - Zamek
2014 2016
w Łańcucie

0

0

0

Przygotowanie i realizacja budowy
nowego odcinka drogi
wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa Sędziszów Małopolski w m.
1.3.2.16
Sędziszów Małopolski realizowanego w ramach projektu
POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii
kolejowej E30/C-E30, odcinek
Kraków - Rzeszów, etap III"

Cele "Infrastruktura techniczna i
informacyjna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
2014 2015
Wojewódzkich w
Rzeszowie

450 000

0

450 000
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2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

limit
zobowiązań

0

450 000

Załącznik do uzasadnienia do projektu Uchwały Sejmiku
Wojewóztwa Podkarpackiego w sprawie zmian
w WPF - maj

wróć

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF
2

1

Lp.

Lp. z zał nr
2 do WPF

Nazwa przedsięwzięcia

majątkowe

majątkowe
środki własne
"Zakup taboru kolejowego do obsługi
razem
połączeń międzywojewódzkich
realizowanych przez województwa:
małopolskie, podkarpackie, śląskie,
budżet państwa majątkowe
świętokrzyskie", POIiŚ na lata 2007-2013
Działanie 7.1 Rozwój Transportu
inne
majątkowe
Kolejowego
bieżące
majątkowe
razem

2

1.3.1.6
PZDW

3

1.3.1.14
PZDW

4

5

5

6

7

8

9

Wartość zadania ogółem

2014

2015

2016

2017

razem zmiany w latach 2014-2025

razem nakłady poniesione do końca 2013 r.

wnioskowane
zmiany

WPF 2014

bieżące

1.1.2.10

4

Źródło finansowania

budżet UE

1

3

środki własne

bieżące

Zimowe utrzymanie dróg
razem

Remonty cząstkowe nawierzchni

środki własne

bieżące
razem

nowe
PZDW

Przygotowanie i realizacja budowy nowego
środki własne
majątkowe
odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987
Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m.
Sędziszów Małopolski - realizowanego w
ramach projektu POIiŚ 7.130"Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30,
razem
odcinek Kraków Rzeszów, etap III"

1.3.2.15
DO

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa
kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez
prace remontowo - konserwatorskie i
cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w
Łańcucie (OR-KA II)

środki własne

majątkowe
razem
środki własne

RAZEM bieżące
razem
budżet UE
środki własne
RAZEM majątkowe

budżet państwa
inne
razem
budżet UE
środki własne

OGÓŁEM

bieżące

budżet państwa
inne
razem

po zmianach

wnioskowane
zmiany

WPF 2014

po zmianach

wnioskowane
zmiany

WPF 2014

po zmianach

wnioskowane
zmiany

WPF 2014

po zmianach

wnioskowane
zmiany

WPF 2014

po zmianach

wnioskowane
zmiany

WPF 2014

nakłady
poniesione do
końca 2013 r.

po zmianach

10

wnioskowane po zmianach do
zmiany
końca 2013 r.

razem

7 380 000

1 016 500

8 396 500

0

0

0

7 380 000

1 016 500

8 396 500

7 380 000

1 016 500

8 396 500

0

0

0

0

60 420

60 420

0

55 420

55 420

0

5 000

5 000

0

60 420

60 420

0

0

0

60 420

707 630

2 698 430

3 406 060

95 000

-55 420

39 580

407 630

2 958 850

3 366 480

502 630

2 903 430

3 406 060

205 000

-205 000

0

3 406 060
3 466 480

0

0

0

0

0

0

8 396 500

707 630

2 758 850

3 466 480

95 000

0

95 000

407 630

2 963 850

3 371 480

502 630

2 963 850
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-Projekt UCHWAŁA NR ..…/…../….
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ….. maja 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
uchwałą nr XLIII/874/14 z dnia 24 lutego 2014r. Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Wojewódzki Program
Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”

Na podstawie art.91 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 596 z późn. zm.) Sejmik Województwa
Podkarpackiego uchwala, co następuje:
§1
Odmawia się uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
złożonego przez pana Mariusza Adamczewskiego działającego w imieniu spółki
Laszki Wind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Wsi,
z przyczyn opisanych w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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ZAŁĄCZNIK
26 marca 2014 roku do Kancelarii Sejmiku Województwa Podkarpackiego wpłynęło
pismo w-ce Prezesa Zarządu Spółki Laszki Wind wzywające Sejmik Województwa
Podkarpackiego do usunięcia naruszenia interesu prawnego Spółki uchwałą nr
XLIII/874/14 z dnia 24 lutego 2014r.

Sejmiku Województwa Podkarpackiego

w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych
Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” poprzez uchylenie w/w uchwały.
Wzywająca spółka z.o.o. Laszki Wind w uzasadnieniu podała, że Laszki Wind
Sp. z o. o. jako podmiot prowadzący inwestycje polegającą na budowie farmy
wiatrowej na terenie Gminy Laszki posiada interes prawny w żądaniu uchylenia
powyższej

uchwały,

gdyż

w

jego

ocenie

przedmiotowy

Program

zawiera

pozaustawowe wytyczne, które mają być stosowane przez organy Gminy Laszki,
w szczególności przez Rade Gminy w trakcie uchwalania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub przez Wójta Gminy Laszki jako organu
właściwego do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Dodatkowo wskazał, że
Sejmik podejmując ww. uchwałę przekroczył swoje kompetencje oraz naruszył normy
prawne w szczególności art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa, który to stanowi o wyłącznej właściwości sejmiku
województwa oraz art. 17 w związku z art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
roku prawo energetyczne, który stanowi o udziale samorządu województwa
w planowaniu zaopatrzenia w energię i paliwa na swoim obszarze oraz koordynacji
współpracy z innymi gminami w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa.
Ponadto podniósł, iż powyższe regulacje nie upoważniają organów województwa do
stanowienia norm prawnych co do odległości elektrowni wiatrowych od zabudowy,
gdyż są one uregulowane w ustawach z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony
środowiska oraz ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko tym samym wykazał, iż polski system prawa
nie przewiduje możliwości dokonywania przez Sejmik Województwa zmian przepisów
obowiązujących ustaw oraz obecny system prawny nie przewiduje tez możliwości
nakładania na podmioty nie podległe Sejmikowi Województwa dodatkowych
obowiązków czy wytycznych. Ponadto wskazał, iż obecne przepisy z zakresu
planowania i zagospodarowania przestrzennego nie określają wymaganej stałej
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odległości elektrowni wiatrowej od zabudowy mieszkaniowej przy czym podkreślił, że
tego typu uregulowania mogą być wprowadzane w aktach prawa miejscowego
w ramach władztwa planistycznego, którym dysponują gminy. Lokalizacja farm
wiatrowych w jego ocenie wymaga indywidualnego badania i nie jest możliwe
przyjęcie jednej bezpiecznej z punktu widzenia oddziaływania na bioklimat odległości
od zabudowy w przedmiotowym przypadku odległość ta wynosi 2000 m. W skutek
tak przyjętej uchwały lokalizacja farm wiatrowych w województwie podkarpackim
możliwa jest na obszarze ok. 0,6% powierzchni województwa i tym samym program
rozwoju OZE w województwie podkarpackim przewiduje całkowity brak możliwości
realizacji farm wiatrowych na jego terenie i co za tym idzie brak rozwoju OZE na
terenie województwa podkarpackiego.
Z uwagi na fakt, iż 30 dniowy termin do rozpatrzenia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa mijał w dniu 25 kwietnia 2014 roku, wzywający został
poinformowany o terminie załatwienia wezwania na dzień 26 maja 2014 roku z uwagi
na wyznaczony dzień sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz został
pouczony o treści art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który to w swoim brzmieniu określa
uprawnienia i terminy do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Rozpatrując przedmiotowe zagadnienie wyjaśnić należy jakie akty prawne
samorządu województwa mają walor aktów prawa miejscowego. W doktrynie
podkreśla się wymóg zgodności prawa miejscowego z upoważnieniem ustawowym
i tym

samym

zgodnie

z

takim

zapatrywaniem

aktem

prawa

miejscowego

posiadającym walor przepisu prawnego powszechnie obowiązującego może być
tylko taki przepis, który zawarty jest w wydanym na podstawie ustawy i w celu jej
wykonania oraz mieszczącym się w granicach upoważnienia ustawowego akcie
wykonawczym, uchwalonym przez organ upoważniony do stanowienia prawa oraz to
co bardzo istotne i wymaga podkreślenia należycie ogłoszonym. Dlatego
„Wojewódzkiego Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa
Podkarpackiego” przyjętego uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr
XLIII/874/14 w dniu 24 lutego 2014 roku nie można uznać za akt prawa miejscowego
i tym samym nie mamy do czynienia w przedmiotowym przypadku z naruszeniem
przepisu art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa,
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na który to przepis powołuję się wzywający i w konsekwencji wady formalnej
powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie może być uwzględnione.
W tym miejscu należy mieć jednak

na uwadze orzecznictwo, z którego

wynika, iż organy administracji publicznej są zobowiązane do kompleksowego
rozstrzygania wniosków i mimo tego, że wnioskodawca wskazuje za

podstawę

swego wystąpienia art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa , to patrzeć też należy czy konkretnym przypadku nie występują
przesłanki z art. 91 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa.
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że wezwanie nie może być
również uwzględnione z powodów merytorycznych, ponieważ, zgodnie z treścią art.
90 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, każdy
czyj interes prawny lub uprawnienie został naruszony przepisem prawa miejscowego
wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej może po bezskutecznym
wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia
naruszenia zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego. Zgodnie z art. 91 ust. 1
powyższej ustawy przepisy art. 90 stosuje się odpowiednio, gdy organ samorządu
województwa nie wykonuje czynności nakazanych prawem albo przez podejmowane
czynności prawne lub faktyczne narusza prawa osób trzecich. Z orzecznictwa wynika
, iż uchwała podejmowana przez organ samorządu nie będąca prawem miejscowy
jest niekiedy kwalifikowana działanie opisane w art. 91 ust 1 cytowanej ustawy .
Podstawą prawną uchwalenia przedmiotowego dokumentu były art. 11 ust.2
pkt 8, art. 14 ust. 1 pkt 8 i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie województwa, z kolei podstawą prawną opracowania dokumentu był
art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne. Jak wynika
z zebranego w sprawie materiału „Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych
Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego” nie jest aktem prawa miejscowego
ze względu na brak podstaw prawnych do takiego jego zakwalifikowania i tym
samym nie jest wiążący dla inwestorów i organów samorządu terytorialnego. Jest to
dokument o charakterze operacyjno – wdrożeniowym, który ma na celu
uporządkowanie kwestii związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii
w województwie podkarpackim i wskazanie kierunków ich rozwoju i co wymaga
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podkreślenia

przedmiotowy

dokument,

który

był

przedmiotem

konsultacji

wynikających z ustawy, ma wręcz ułatwić potencjalnym inwestorom realizacje działań
z zakresu OZE pamiętając przy tym o ograniczeniach z jakimi potencjalny inwestor
musi się zmierzyć. Ponad wszelką wątpliwość przedmiotowy dokument w żaden
sposób nie narusza praw inwestorów, które ustawa im przyznaje w zakresie
lokalizacji farm wiatrowych oraz z całą pewnością nie jest wiążący dla Rady Gminy
i Wójta Gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz w szeroko
rozumianym władztwie przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz przy
wydawaniu pozwoleń na budowę i tym samym interes prawny Laszki Wind Sp. z o.
o., którą reprezentuje Wiceprezes Zarządu Mariusz Adamczewski nie został
naruszony.
W tym stanie rzeczy należało uchwalić jak w sentencji uchwały.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 90 w zw. z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 596) jeżeli prawa osób trzecich zostały
naruszone poprzez podejmowanie przez organ samorządu województwa czynności
prawnych lub faktycznych, osoby te mogą po bezskutecznym wezwaniu organu
samorządu województwa do naruszenia prawa
administracyjnego.

zaskarżyć przepis do sądu
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Przedstawienie Sprawozdania rocznego
z realizacji komponentu regionalnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
Podkarpaciu, narastająco,
wg stanu na 31.12.2013 r.

RZESZÓW, maj 2014 rok
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Celem głównym Programu Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności
społecznej. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu
wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz
wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.
W ramach Programu wsparciem objęte zostały następujące obszary: zatrudnienie, edukacja,
integracja społeczna, adaptacyjność przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem
zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji
publicznej wszystkich szczebli oraz partnerskiego państwa, a także z promocją postaw
zdrowotnych wśród osób pracujących i doskonaleniem zawodowym kadr medycznych.
Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego pełni
funkcję Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Kapitał Ludzki na
lata 2007‐2013.
Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
 Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Ponadto realizowany jest Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie
właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekty w ramach PO KL są realizowane w dwóch podstawowych trybach:
1. systemowym – to projekty o charakterze ogólnokrajowym lub regionalnym realizowane
przez ściśle określonych beneficjentów, którzy są wymienieni w Szczegółowym Opisie
Priorytetów PO KL,
2. konkursowym – projekty, w których o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie
podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

2
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I.

Nabory wniosków (tryb konkursowy) / liczba podpisanych umów

Wojewódzki Urząd Pracy od początku okresu programowania PO KL do końca 2013 roku
ogłosił 144 konkursy. W 2014 roku ogłoszone zostały zaś kolejne 3 konkursy.
Konkursy ogłoszone w latach 2007‐2013

W odpowiedzi na ogłoszone 144 konkursy złożonych zostało 13 205 wniosków
o dofinansowanie, z czego 9 478 wniosków pochodziło od beneficjentów posiadających
siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. Wnioski składane były również przez
podmioty mające siedzibę poza terytorium naszego kraju i tak z terenu Austrii wpłynął
1 wniosek o dofinansowanie natomiast z terenu Wielkiej Brytanii wpłynęło aż 7 wniosków.
Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie to ponad 9,3 mld zł, kwota ta ponad
czterokrotnie przekracza wartość alokacji, którą województwo podkarpackie otrzymało do
wykorzystania w latach 2007‐2013.
Pozytywną ocenę formalną uzyskało 11 248 wniosków o dofinansowanie z czego 3 308
wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania po ocenie merytorycznej. Na
koniec 2013 roku w trakcie oceny merytorycznej znajdowało się 506 wniosków
o dofinansowanie.
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Mapa 1 Aktywność podkarpackich beneficjentów w składaniu wniosków o dofinansowanie
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Wg stanu na koniec 2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy podpisał z beneficjentami 2 261
umów na realizację projektów w ramach PO KL na łączną kwotę ponad 2,2 mld zł.
Tabela 1 Informacje nt. ilości oraz wartości podpisanych umów

Priorytet

Działanie
Działanie 6.1

Priorytet VI
Działanie 6.2
Działanie 6.3
Działanie 7.1

Priorytet VII

Działanie 7.2
Działanie 7.3
Działanie 7.4
Działanie 8.1

Priorytet VIII
Działanie 8.2

Działanie 9.1

Priorytet IX

Działanie 9.2
Działanie 9.3
Działanie 9.4
Działanie 9.5
Działanie 9.6

Poddziałanie
Poddziałanie 6.1.1
Poddziałanie 6.1.2
Poddziałanie 6.1.3
‐
‐
Ogółem
Poddziałanie 7.1.1
Poddziałanie 7.1.2
Poddziałanie 7.1.3
Poddziałanie 7.2.1
Poddziałanie 7.2.2
‐
‐
Ogółem
Poddziałanie 8.1.1
Poddziałanie 8.1.2
Poddziałanie 8.1.3
Poddziałanie 8.1.4
Poddziałanie 8.2.1
Poddziałanie 8.2.2
Ogółem
Poddziałanie 9.1.1
Poddziałanie 9.1.2
Poddziałanie 9.1.3
‐
‐
‐
‐
Poddziałanie 9.6.1
Poddziałanie 9.6.2
Poddziałanie 9.6.3
Ogółem

Liczba umów
184
42
21
44
34
325
146
25
1
108
19
70
5
374
308
56
2
2
9
2
379
282
518
7
88
14
35
198
10
29
2
1 183

Wartość
podpisanych
umów (zł)
180 641 997
24 580 501
542 374 175
170 331 008
1 586 266
919 513 947
176 194 688
60 038 086
17 229 689
113 772 141
41 686 279
3 156 535
3 033 970
415 111 388
264 277 862
83 082 655
1 063 596
4 244 384
8 482 992
36 890 723
398 042 212
106 603 742
156 983 842
33 584 850
113 701 350
6 213 461
23 899 721
17 365 301
3 723 774
15 157 495
1 752 868
478 986 404
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Największy udział procentowy w ilości podpisanych umów ma Priorytet IX – 52%,
w następnej kolejności Priorytet VII i VIII – po 17% oraz Priorytet VI – 14%.
W odniesieniu do wartości podpisanych umów, największy udział w kwocie ogólnej
ma Priorytet VI – 41%, kolejne miejsca zajmuje Priorytet IX – 22%, Priorytet VIII – 19% oraz
Priorytet VII – 18%.
II. Wielkość alokacji przyznanej województwu podkarpackiemu / stopień jej
wykorzystania
Pierwotnie województwo podkarpackie otrzymało na realizację Programu w latach 2007‐
2013 kwotę w wysokości 432 312 702 euro.
Jednakże w związku z wysoką pozycją Podkarpacia w rankingach wykorzystania środków
PO KL w 2011 roku województwo uzyskało dodatkową kwotę alokacji z puli Krajowej
Rezerwy Wykonania i tym samym alokacja wzrosła do 494 564 863 euro.
Kolejny wzrost alokacji nastąpił w 2013 roku i był związany z przyznaniem dodatkowej kwoty
alokacji pochodzącej z realokacji z komponentu centralnego PO KL, Podkarpacie miało do
rozdysponowania już 540 279 620 euro.
Obecnie po zmianie Szczegółowego Opisu Priorytetów z dnia 1 stycznia 2014 r. alokacja dla
Podkarpacia znowu wzrosła i wynosi 548 287 243 euro.
Dzięki sprawnemu zarządzaniu realizacją Programu oraz w związku z niewykorzystaniem
środków na poziomie centralnym WUP zwiększył kwotę alokacji o blisko 116 mln euro, co
stanowi 27% pierwotnej alokacji.
Wykres 1 Wzrost alokacji w latach 2007‐2014
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Wykres 2 Stopień wykorzystania alokacji w latach 2007‐2013

Jak widać na powyższym wykresie alokacja na lata 2007‐2013 została w znacznej mierze
wykorzystana. W przypadku Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich alokacja
została przekroczona, co jest związane z faktem, iż za zgodą Instytucji Zarządzającej PO KL,
WUP zakontraktował projekty systemowe przekraczające alokację przewidzianą na realizację
Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych.
III. Kwoty wydatków uznanych za kwalifikowane z wniosków o płatność
Kolejny wykres przedstawia kwoty wydatków kwalifikowanych, rozliczonych wnioskami
o płatność w podziale na Priorytety od początku wdrażania PO KL. Łączna kwota wydatków
kwalifikowanych wynosi ponad 1,7 mld zł.
Wykres 3 Kwota wydatków kwalifikowanych do rozliczenia z wniosków o płatność
w latach 2007‐2013
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Kwota wydatków rozliczonych wnioskami o płatność stanowi ogółem 76%
w odniesieniu do wartości podpisanych umów. W poszczególnych Priorytetach stopień
rozliczenia wydatków kształtuje się na następującym poziomie:
•
Priorytet VI – 85%,
•
Priorytet VII – 69%,
•
Priorytet VIII – 70%,
•
Priorytet IX – 69%.
IV. Wielkość środków przekazanych do certyfikacji (wg stanu na 29.04.2014)
Według informacji przygotowanej przez IZ dot. monitoringu kontraktacji na dzień
29 kwietnia 2014 r. poziom wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej w stosunku
do alokacji wyniósł w województwie podkarpackim 74,01 %.
Wartość wydatków certyfikowanych do KE wyniosła 1 692 702 238,37 zł, co stanowi
obecnie 84,15% kumulatywnego celu założonego do osiągnięcia na koniec 2014 r.
Największy udział w realizacji przyjętego celu na koniec 2014 r. ma Priorytet VI, gdzie
wartość wydatków certyfikowanych do KE wyniosła 797 491 013,43 zł następnie Priorytet IX
– 332 277 201,97 zł. W ramach Priorytetu VII wartość wydatków certyfikowanych do KE
wyniosła 294 872 299,11 zł a w ramach Priorytetu VIII – 268 061 723,87 zł.
Oprócz celu kumulatywnego dla każdego województwa ustanawiany jest również cel roczny
– uwzględniający wydatki certyfikowane w poszczególnym roku, którego wartość wydatków
kwalifikowanych certyfikowanych dla województwa podkarpackiego w 2014 r. została
ustalona na poziomie 438 942 360,00 zł. Realizacja celu rocznego na 2014 r. według stanu
na dzień 29.04.2014 r., została osiągnięta na poziomie 21,15 %.
V.

Informacje dotyczące realizacji projektów systemowych, w tym projektów własnych
samorządu województwa podkarpackiego
1. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Do realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
przystąpiły wszystkie (21) podkarpackie Powiatowe Urzędy Pracy. Realizacja projektów
rozpoczęła się 1 stycznia 2008 r. i miała trwać do 31 grudnia 2013 r. Jednakże decyzją
Instytucji Zarządzającej PO KL została przedłużona do 31 grudnia 2014 r.
W 2014 r. za zgodą Instytucji Zarządzającej PO KL Wojewódzki Urząd Pracy zakontraktował
środki finansowe na projekty systemowe, przekraczając alokację przeznaczoną
w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL na realizację Poddziałania 6.1.3.
Zgodnie z założeniami wsparciem zostaną objęte wyłącznie osoby bezrobotne, z których co
najmniej 50% stanowią osoby w wieku powyżej 50 i poniżej 25 roku życia (w tym minimum
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30% osób, które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu –
tzw. młodzież NEET).
Dofinansowanie projektów w roku 2014 wynosi ponad 158 mln zł.
2. Priorytet VII Promocja Integracji społecznej
W ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji projekty systemowe
mogą realizować następujące podmioty:
 ośrodki pomocy społecznej – Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
 powiatowe centra pomocy rodzinie – Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji
kadr pomocy i integracji społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie od września 2007 r. realizuje projekt
pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej
działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz
specyfiką realizowanych zadań”.
Projekt skierowany jest do kadry instytucji pomocy społecznej działających na terenie
województwa. Celem projektu jest rozwój zintegrowanej polityki społecznej między innymi
poprzez szkolenia, specjalistyczne doradztwo, wsparcie merytoryczne dla kadr instytucji
pomocy społecznej działających na terenie województwa podkarpackiego powiązane
z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań.
Realizowana jest następująca liczba projektów systemowych:
 Poddziałanie 7.1.1 – 128 (10 z datą zakończenia 31.12.2014 r. i 118 z datą
zakończenia 30.06.2015 r.)
 Poddziałanie 7.1.2 – 22 (3 z datą zakończenia 31.12.2014 r. i 19 z datą zakończenia
30.06.2015 r.)
 Poddziałanie 7.1.3 – 1 z datą zakończenia 30.06.2015 r.
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3. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
W Priorytecie VIII projekty systemowe realizowane są na podstawie uchwały Zarządu
Województwa Podkarpackiego w ramach:
a) Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej
Od września 2008 r. do maja 2009 r. realizowany był przez Wydział Informacji Statystycznej
i Analiz WUP projekt badawczy pn. „Analiza trendów rozwojowych branży budowlanej
w województwie podkarpackim”.
Celem projektu była diagnoza zachodzących w regionie trendów rozwojowych w branży
budowlanej. Zrealizowany projekt miał charakter pilotażowy, dzięki czemu możliwe było
stworzenie metodologii badań trendów rozwojowych, a poprzez badanie firm branży
budowlanej jej zweryfikowanie. Realizacja projektu pozwoliła również na dokładne
zdiagnozowanie sytuacji w branży budowlanej na Podkarpaciu oraz określenie prognozy
zmian gospodarczych w najbliższym czasie.
Od lutego 2010 r. realizowany jest przez Wydział Informacji Statystycznej i Analiz WUP
projekt badawczy pn. „Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy”.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy na temat trendów rozwojowych i sytuacji
na rynku pracy województwa podkarpackiego, w tym najważniejszych sektorów gospodarki
regionu w kontekście popytu na kwalifikacje zawodowe kadr. Projekt ma charakter
badawczy, a jego wyniki będą mieć duże znaczenie przy planowaniu działań i strategii
związanej z aktywizacją zawodową osób pozostających bez pracy, strategii szkoleniowej firm
i przedsiębiorstw, dla podmiotów zajmujących się tematyką rynku pracy – m.in. publicznych
i niepublicznych służb zatrudnienia, instytucji rynku pracy, oświaty i edukacji.
Projekt zakończył się 31.12.2013 roku.
b) Poddziałania 8.2.2 Regionalne strategie innowacji
Od początku 2008 r. realizowany jest projekt przez Departament Rozwoju Regionalnego
UMWP pn. „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji w latach 2007‐2013 w województwie podkarpackim”.
Celem projektu jest podniesienie instytucjonalnych zdolności i potencjału do zainicjowania
i uczestnictwa w trwałym regionalnym systemie innowacji województwa podkarpackiego.
Cel ten ma być zrealizowany poprzez:
 wdrożenie rozwiązań systemowych w obszarze zarządzania procesem wdrażania RSI,
 kreowanie i transfer wiedzy służącej rozwijaniu obecnych i kreowaniu nowych
narzędzi i metod wzmacniających dynamikę rozwoju innowacyjnego województwa,
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 rozpowszechnianie kultury
i w społeczeństwie regionu,

innowacji

wśród

aktorów

sfery

innowacji

 stworzenie sieciowych form współpracy służących podniesieniu innowacyjności
województwa podkarpackiego.
Odbiorcami wsparcia realizowanego w ramach projektu są podmioty odpowiedzialne za
opracowanie i wdrażanie RSI, przedsiębiorcy, pracownicy naukowi, doktoranci.
Zakończenie realizacji projektu przewidziane zostało na koniec grudnia 2014 r.
Od października 2009 r. realizowany jest projekt przez Departament Edukacji Nauki
i Sportu UMWP pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”.
Celem projektu jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery badań
i rozwoju z przedsiębiorcami działającymi na terenie Podkarpacia poprzez wsparcie
stypendialne dla 233 doktorantów posiadających otwarty przewód doktorski w dziedzinach
naukowych wpisujących się w sektory wysokiej szansy dla rozwoju województwa.
Projekt zakończył się 31.12.2013 roku.
4. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Departament Edukacji i Kultury UMWP w ramach Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna
dla uczniów szczególnie uzdolnionych na podstawie uchwały Zarządu Województwa
Podkarpackiego od września 2008 r. realizuje projekty systemowe pn. „Program
stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego
w roku szkolnym …”. Projekty oferują wsparcie finansowe uczniom szczególnie uzdolnionym
w zakresie nauk matematyczno‐przyrodniczych, zawodowych i technicznych ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W latach 2007/2008 podobny projekt systemowy był
realizowany przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP. Od 2007 roku
realizowanych było w tym zakresie 7 projektów. W ramach wszystkich projektów dotychczas
wypłacono 5 435 stypendiów.
W roku szkolnym 2013/2014 na realizację projektu stypendialnego przewidziano kwotę
6,5 mln zł. Wsparciem stypendialnym objęto 1 340 uczniów.
W trybie systemowym w okresie od 01.01.2009 r. do 30.06.2013 realizowany był projekt pn.
„Podkarpackie szkolenie informatyczno‐metodyczne” w ramach Działania 9.4 Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu oświaty przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie. Cel projektu tj. dostosowanie kwalifikacji 1 610 nauczycieli, instruktorów
oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty województwa podkarpackiego do
wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionu został osiągnięty.
Ponadto od 2011 r. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli realizuje kolejny projekt
systemowy pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna ‐ rozwój kompetencji kadry
zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie
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podkarpackim” w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
Realizacja projektu przewidziana jest do końca grudnia 2014 r. Celem głównym projektu jest
dostosowanie kompetencji i kwalifikacji 5 000 nauczycieli (w tym kadry zarządzającej) do
realizacji nowych zadań wynikających z wdrażanej przez MEN reformy systemu edukacji.
Do dnia 31 grudnia 2013 r. uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach
zakończyło 3 712 nauczycieli (w tym 3 329 osób z obszarów wiejskich).
W 2011 r. realizowany był również przez Departament Edukacji i Kultury UMWP projekt
systemowy innowacyjny pn. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu
z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy”. W kwietniu 2011 r. zakończono
realizację I etapu projektu innowacyjnego.
Treści kształcenia wypracowane w ramach w/w projektu dla zawodów: mechanik,
mechatronik, elektronik i informatyk zostaną upowszechnione, przede wszystkim poprzez ich
wykorzystanie w projekcie realizowanym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego przez Wydział Projektów Własnych WUP wraz
z Partnerami, będącymi organami prowadzącymi szkół zawodowych. Realizacja projektu pn.
„Podkarpacie stawia na zawodowców” rozpoczęła się w 2012 r. i potrwa do końca
października 2014 r. W ramach projektu przewidziano realizację programów rozwojowych
160 szkół zawodowych, w tym organizację m.in. staży i praktyk dla 12 500 uczniów. Do
końca czerwca 2013 r. wsparciem objęto 176 szkół zawodowych w zakresie realizacji
programów rozwojowych, w tym we współpracy z przedsiębiorcami (osiągnięta wartość
przewyższa pierwotne założenia projektu o 16 szkół), natomiast staż odbyło 2 593 uczniów
szkół zawodowych. W dniu 4 grudnia 2013 r., Instytucja Zarządzająca Programem
Operacyjnym Kapitał Ludzki zatwierdziła Plan działania na 2013 rok dla Priorytetu IX PO KL
w województwie podkarpackim. Zmiany obejmowały wydłużenie okresu realizacji projektu
do 30 czerwca 2015 r., zwiększenia wartości projektu do kwoty 90 677 099,64 zł oraz
wprowadzenia komponentu współpracy ponadnarodowej, w postaci 6 inicjatyw
realizowanych przez dotychczasowych Parterów. W aspekcie ilościowym do końca grudnia
2013 r. udział w projekcie rozpoczęło 19 452 uczestników, udział w stażach i praktykach
zakończyło 7 752 osób.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadzona rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół nałożyła konieczność wdrożenia
kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego
indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Wsparcie
działań szkoły na pierwszym, ważnym etapie edukacyjnym w realizacji treści i wymagań,
określonych w nowej podstawie programowej zapewnią projekty systemowe realizowane
w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
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Oprócz wyłanianych w trybie konkursowym programów rozwojowych szkół i placówek
oświatowych prowadzących kształcenie ogólne, przewidziano również możliwość realizacji
projektów systemowych w zakresie programów indywidualizacji procesu nauczania
i wychowania uczniów klas I‐III szkoły podstawowej.
W województwie podkarpackim w 2010 r. przeprowadzono pierwszy w kraju nabór
wniosków na realizację w/w projektów systemowych.
W czterech naborach, które zostały przeprowadzone do końca 2012 r. projekty złożyło 191
organów prowadzących dla 977 publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, na
łączną kwotę ponad 36 mln zł. W wyniku czterech naborów podpisano łącznie 177 umów na
kwotę ponad 35 mln zł, obejmujących wsparciem 931 szkół oraz ponad 32 tys. uczniów.
Ministerstwo Edukacji Narodowej z Programu Kapitał Ludzki przeznaczyło ponad 200 mln zł
na modernizację ponad 2 293 oddziałów przedszkolnych mieszczących się przy szkołach
podstawowych, z czego Samorząd Województwa Podkarpackiego otrzymał ponad 17 mln zł
na modernizację 197 oddziałów przedszkolnych przy 152 szkołach podstawowych w 35
gminach.
Wsparcie w ramach projektów systemowych zostało w pierwszej kolejności skierowane do:
 oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych
(prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne) z terenu gmin wiejskich i miejsko‐
wiejskich, w których nie ma przedszkoli (publicznych i niepublicznych).
 oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych
(prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne) z terenu gmin wiejskich, o najniższym
stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w skali regionu, gdzie poza szkołami
podstawowymi z oddziałami przedszkolnymi funkcjonują inne przedszkola lub inne
formy edukacji przedszkolnej (niezależnie od oddziału przedszkolnego).
Wskazano listę gmin w poszczególnych województwach, mogących ubiegać się o środki na
modernizację oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W ramach dostępnych
środków każdy oddział może otrzymać maksymalnie 87 270,05 zł w oparciu
o zdiagnozowane potrzeby oddziałów przedszkolnych. Wszystkie zaplanowane zakupy
zostaną w całości sfinansowane ze środków EFS i krajowych w ramach PO KL. Ważne jest
przy tym to, że do realizacji w/w projektów systemowych nie jest wymagane wniesienie
wkładu własnego.
Środki finansowe na realizację projektów systemowych mogą być przeznaczone m.in. na
organizację placu zabaw, dostosowanie toalet do potrzeb dzieci, meble i wyposażenie ‐
zakup i montaż, wyposażenie lub doposażenie kuchni, zabawki i pomoce dydaktyczne, zakup
sprzętu ICT.
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29 lipca 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków
o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w zakresie modernizacji oddziałów
przedszkolnych w szkołach. Wnioski można było składać do 20 września br. Łącznie
wszystkich wniosków wpłynęło 47 na kwotę ponad 15 mln zł, dla 180 oddziałów
przedszkolnych znajdujących się w 137 szkołach podstawowych. Wnioski o dofinansowanie
złożyły wszystkie gminy, które były uprawnione do składania wniosków. Wojewódzki Urząd
Pracy podpisał umowę o dofinansowanie z 39 organami prowadzącymi szkoły podstawowe
z oddziałami przedszkolnymi, w najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z pozostałymi
Beneficjentami.
VI.

Realizacja projektów innowacyjnych

Innowacje w ramach EFS – nowe, lepsze, efektywniejsze sposoby rozwiązywania
problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS.
WUP w Rzeszowie podpisał 7 umów na realizację projektów innowacyjnych, z czego
obecnie w trakcie realizacji znajdują się 4 projekty.
1. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego w powiązaniu z potrzebami
lokalnego/regionalnego rynku pracy”
Projekt systemowy był realizowany w okresie od listopada 2010 r. do czerwca 2011 r. przez
Oddział Nauki Departamentu Edukacji i Kultury w UMWP.
Celem projektu było zniwelowanie dysonansu pomiędzy ofertą edukacyjną szkół
zawodowych, a potrzebami rynku pracy.
Produktem finalnym projektu było wypracowanie:
a) Ram merytorycznych i organizacyjno‐prawnych Regionalnego Centrum
Monitorowania Zawodów,
b) Modelu Kształcenia Zawodowego Uczniów,
c) Modelu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.
2. „Innowacyjny
model
obsługi
osób
pozostających
w wieku 50+ przez podkarpackie Instytucje Rynku Pracy”

bez

zatrudnienia

Projekt był realizowany w okresie od lipca 2011 r. do marca 2013 r. przez firmę BD Center sp.
z o.o.
Celem projektu było wypracowanie rozwiązań, wspierających działania podkarpackich
instytucji rynku pracy, na rzecz wydłużania aktywności zawodowej osób bezrobotnych
i nieaktywnych zawodowo powyżej 50 roku życia.
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Produktem finalnym projektu było wypracowanie narzędzi wsparcia (podręcznik, standardy,
szkolenie) dla instytucji rynku pracy i ich pracowników w rozwiązywaniu problemów braku
odpowiedniego przygotowania głównie kompetencyjnego do obsługi grupy osób
bezrobotnych 50+ w zakresie wydłużania ich aktywności zawodowej, w tym:
a) systemowego modelu świadczenia usług przez regionalne Instytucje Rynku Pracy dla
osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w wieku 50+,
b) Poradnia dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 50+,
c) Katalogu standardów obsługi osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo 50+,
d) szkoleń dla pracowników niepublicznych i publicznych Instytucji Rynku Pracy
(w formie tradycyjnej i e‐learningowej).
3. „Tworzenie architektury własnego środowiska pracy – innowacyjny model aktywizacji
społeczno‐zawodowej osób do 25 roku życia”
Projekt realizowany jest w okresie od maja 2012 r. do maja 2014 r. przez firmę Ecorys Polska
sp. z o.o.
Celem projektu jest podniesienie zdolności do poszukiwania oraz podjęcia zatrudnienia osób
niepracujących do 25 roku życia poprzez opracowanie modelu świadczenia usług z zakresu
aktywizacji zawodowej i społecznej, a mianowicie dostosowania wsparcia do konkretnych
potrzeb w/w grupy osób.
Produktem finalnym projektu będzie wypracowanie:
a) modelu opisującego proces przygotowania i wdrożenia innowacji, zawierający m.in.:
schemat funkcjonowania Modelarni Przestrzeni Pracy, rekomendacje dla osób
pracujących z młodymi ludźmi w zakresie ich aktywizacji społeczno‐zawodowej,
pakiet szkoleń dla pracowników instytucji rynku pracy "Kreator kariery",
b) platformy IT – bazy aukcji zleceń oraz skryptu dotyczącego jej użytkowania.
4. „PI‐MIGACZ”
Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2013 r. do maja 2015 r. przez firmę Piotr
Makioła „ELMAK”.
Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności świadczenia usług w postaci kursów na
prawo jazdy kat. B w części teoretycznej dla osób głuchych/głuchoniemych/niedosłyszących
poprzez wypracowanie pakietu MIGACZ i wdrożenie go przez ośrodki szkolenia kierowców.
Produktem finalnym projektu będzie wypracowanie w języku migowym następujących
narzędzi:
a) kodeks drogowy,
b) podręcznik i zestaw ćwiczeń przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy kat B,
c) tłumaczenia zasad ruchu drogowego,
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d)
e)
f)
g)

interpretacji znaków drogowych,
kursu pierwszej pomocy,
słownik pojęć abstrakcyjnych z zakresu prawa jazdy,
wszystkie materiały zostaną opracowane w języku migowym.

5. „PI‐Nawigator zdobywców przyszłości”
Projekt realizowany jest w okresie od stycznia 2013 r. do marca 2015 r. przez firmę Ecorys
Polska sp. z o.o.
Celem projektu jest podniesienie jakości usług i rozszerzenie dotychczasowej oferty domów
dziecka usprawniających funkcjonowanie społeczne wychowanków domów dziecka.
Produktem finalnym projektu będzie wypracowanie Modelu „Nawigator Zdobywców
Przyszłości” składającego się z:
a) skanera kompetencji (model dynamicznej diagnozy kompetencji, potencjału
i deficytów wychowanków domu dziecka),
b) akademii rozwoju kompetencji (program ścieżek wsparcia wychowanków domów
dziecka),
c) programu life tutoringu (przewodnik z ramowym programem tutoringu ‐
długofalowym procesem współpracy nauczyciela i ucznia),
d) paszportu do przyszłości (portfolio wychowanków domów dziecka powstałe na bazie
mocnych stron, sukcesów, talentów),
e) wielosektorowa mapa usług społecznych (model współdziałania domów dziecka
z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wychowanków domów
dziecka).
6. „Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej podkarpackich nauczycieli
gimnazjów w wieku 50+”
Projekt realizowany był w okresie od kwietnia 2012 r. do kwietnia 2014 r. przez firmę BD
Center Sp. z o.o.
Celem projektu jest stworzenie modelu mającego na celu wydłużyć aktywność zawodową
nauczycieli powyżej 50 roku życia zatrudnionych w gimnazjach.
Produktem finalnym projektu będzie wypracowanie:
a) narzędzia do badania kompetencji ICT oraz kompetencji psychospołecznych dla
nauczycieli 50+,
b) dyrektywy do opracowywania strategii zarządzania wiekiem w gimnazjach,
c) poradnika dla dyrektorów gimnazjów oraz poradnika dla nauczycieli 50+,
d) programu szkoleń dla dyrektorów gimnazjów w wersji warsztatowej,
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e) platformy wraz z: Przewodnikiem dla Użytkownika platformy, Otwartą bazą
materiałów szkoleniowych oraz wersjami elektronicznymi Dyrektyw; Poradniki oraz
Modelowy program szkoleń dla dyrektorów.
7. „PI – Potrafię, wiem, znam – radę sobie dam”
Projekt realizowany jest w okresie od października 2012 r. do maja 2015 r. przez Instytut
Badawczo–Szkoleniowy Sp. z o.o.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności działań wspierających uczniów ze
specjalnymi/indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi szkół gimnazjalnych.
Produktem finalnym projektu będzie wypracowanie:
a) programu w zakresie zdobywania i doskonalenia kompetencji efektywnego uczenia
się oraz umiejętności pozwalających na samodzielne wykorzystywanie tych
kompetencji w procesie nauki w szkole i poza nią u uczniów z problemami w nauce,
b) programu w zakresie zdobywania i doskonalenia u uczniów zdolnych kompetencji
twórczości, kreatywności i myślenia dywergencyjnego pozwalające na wykorzystanie
potencjału intelektualnego, a także wzmacnianiu kompetencji społecznych pod
kątem rozwijania umiejętności współpracy.
VII. Wybrane efekty wdrażania PO KL na Podkarpaciu
Realizacja Programu to przede wszystkim wsparcie kierowane bezpośrednio do mieszkańców
województwa, w tym znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Wsparcie realizowane jest na rzecz obszaru edukacji od przedszkolnej poczynając na edukacji
osób dorosłych kończąc. Pomoc udzielana jest przedsiębiorstwom przechodzącym procesy
zmian i restrukturyzacji oraz pracownikom zagrożonym zwolnieniami, wsparcie udzielane
jest także na rzecz pracowników w zakresie ich specjalizacji, uzupełniania kwalifikacji
zawodowych pod potrzeby zmian technologicznych dokonywanych w przedsiębiorstwach.
Wielokierunkowe formy pomocy adresowane są również do osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i bezrobotnych. Jednym
z wymiernych efektów realizacji projektów współfinansowanych z EFS są rezultaty, jakie
osiągnięte zostały w wyniku udzielonego wsparcia. Trzeba jednak zaznaczyć, że niektóre
efekty związane z dokonanymi dzięki wsparciu z PO KL zmianom w postawach osób, ich
kwalifikacjach i umiejętnościach nie zawsze da się „zmierzyć’, na wiele efektów trzeba też
będzie poczekać. Zatem poniżej przedstawione zostały jedynie niektóre efekty
dofinansowania projektów realizowanych w ramach poszczególnych Priorytetów.
 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
1) 86 416 osób wzięło udział w realizowanych projektach, w tym m.in.:
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− 82 030 osób bezrobotnych,
− 2 577 osób niepełnosprawnych,
− 51 326 osób z terenów wiejskich,
2) 32 988 osób zostało objętych Indywidualnym Planem Działania, (a więc dostosowanej
do potrzeb i możliwości uczestnika ścieżki wyznaczającej etapy postępowania i formy
wsparcia potrzebne konkretnej osobie)
3) 268 pracowników Państwowych Służb Zatrudnienia zakończyło udział w szkoleniach
specjalistycznych mających bezpośredni wpływ na podniesienie jakości świadczonych
usług,
4) 13 489 osób uzyskało środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym m.in.:
− 237 osób niepełnosprawnych,
− 3 979 osób długotrwale bezrobotnych,
− 7 862 osoby z terenów wiejskich,
− 2 758 osób w wieku 15‐24 lat,
− 739 osób w wieku 50‐64 lat,
przy czym zapewniono w całym regionie jednakową możliwość dostępu do środków na
uruchomienie działalności gospodarczej, i już widoczne jest powstawanie dodatkowych
miejsc pracy dzięki w/w podmiotom gospodarczym. Dzięki powstaniu 13 489 nowych
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – liczba łączna nowopowstałych miejsc
pracy wynosi 14 050.
5) w ramach projektów inżynierii finansowej, w których pomoc w formie pożyczek na
założenie działalności gospodarczej udzielana jest przez podmioty pełniące funkcję
Pośredników finansowych 12 osób skorzystało z usług doradczych, a 30 osób
uczestniczyło w szkoleniach,
6) zrealizowano 34 projekty wspierające rozwój inicjatyw lokalnych związanych
z pobudzeniem dodatkowych działań edukacyjnych, szkoleniowych, akcji i kampanii
promujących potrzebę podejmowania nowych działań na obszarach wiejskich, tworzenia
miejsc integracji i aktywizacji obywatelskiej mieszkańców gmin (świetlice z odpowiednim
wyposażeniem, prelekcjami dot. ochrony środowiska itp.), tworzenia ważnych społecznie
przedsięwzięć związanych z niwelowaniem zjawisk patologii wśród mieszkańców,
przygotowania społeczności lokalnej do podejmowania dodatkowych przedsięwzięć
związanych z uprawami ekologicznymi, agroturystyką, angażowaniem się przy
przedsięwzięciach infrastrukturalnych związanych np. ze sprzątaniem lasów, działaniami
proekologicznymi, pracami przy infrastrukturze przeciwpowodziowej itp.
 Priorytet VII Promocja integracji społecznej
1) 40 233 osoby wzięły udział w realizowanych projektach, w tym m.in.:
− 20 506 osób bezrobotnych,
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− 6 771 osób niepełnosprawnych,
− 23 676 osób z terenów wiejskich,
Jeżeli weźmie się pod uwagę, że głównymi odbiorcami wsparcia w Priorytecie VII są klienci
pomocy społecznej wymagający o wiele większego i trudniejszego zaangażowania niż inne
grupy społeczne – to udział tak sporej liczby osób w projektach (przy często dużej niechęci do
podejmowania jakichkolwiek działań) już jest sukcesem.
2) 19 743 klientów instytucji pomocy społecznej zostało objętych kontraktami socjalnymi,
(a więc zindywidualizowanymi i uzgodnionymi wspólnie działaniami „wyprowadzającymi”
ze stanu bezradności zawodowej, życiowej),
3) 7 528 osób otrzymało wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej,
4) zrealizowano 70 projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji
i integracji społeczności lokalnych, w tym zwłaszcza umożliwiających likwidowanie
negatywnych skutków przerywania przez młodzież nauki, nadużywanie alkoholu itp.,
5) utworzenie niezwykle potrzebnych w regionie instytucji wspierających osoby
wymagające szczególnej troski i opieki (jak np. osoby niepełnosprawne) takich jak:
− 63 spółdzielnie socjalne,
− 2 Zakłady Aktywności Zawodowej (Wola Żyrakowska, Oleszyce),
− 2 Centra Integracji Społecznej (Rzeszów, Przemyśl),
− 7 Klubów Integracji Społecznej (Nowa Sarzyna, Ustrzyki Dolne, Kąkolówka,
Wysoka, Ropczyce, Nisko, Kolbuszowa),
− 1 Centrum Aktywności Zawodowej (Jasło),
− 2 świetlice terapeutyczne (Nisko, Stalowa Wola),
− 9 klubów środowiskowych dla młodzieży (2 w Gminie Pilzno, 4 w Gminie
Sokołów Młp., po 1 w Radymnie, Nisku, Stalowej Woli).
Ponadto ze wsparcia PO KL skorzystały 2 Zakłady Aktywności Zawodowej (Wola Rafałowska,
Jarosław).
6) 1 270 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zajmujących się aktywną
integracją, podnieśli swoje kwalifikacje w ramach szkoleń.
 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
1) 54 274 osób wzięło udział w realizowanych projektach, w tym m.in.:
− 1 448 osób bezrobotnych,
− 1 038 osób samozatrudnionych,
− 7 866 osób zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach,
− 10 873 osoby zatrudnione w małych przedsiębiorstwach,
− 8 928 osób zatrudnionych w średnich przedsiębiorstwach,
− 13 508 osób zatrudnionych w dużych przedsiębiorstwach,
− 178 osób niepełnosprawnych,
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2) 48 344 osoby zakończyły udział w projektach szkoleniowych, w tym wysoko
specjalistycznych,
3) 20 397 pracowników o niskich kwalifikacjach zakończyło udział w szkoleniach,
4) 574 pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji
w przedsiębiorstwach, zostało objętych działaniami szybkiego reagowania,
5) 853
osób
zwolnionych
w
przedsiębiorstwach
dotkniętych
procesami
restrukturyzacyjnymi, zostało objętych działaniami szybkiego reagowania,
6) 5 343 przedsiębiorstw zostało objętych wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych,
7) 8 przedsiębiorstwom udzielono wsparcia w zakresie skutecznego przewidywania
i zarządzania zmianą,
8) 189 osób zostało objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności
gospodarczej typu spin off lub spin out,
9) 211 doktorantów otrzymało stypendia naukowe,
10) 453 osoby uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej, w wyniku czego
powstało 489 nowych miejsc pracy.
 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
1) 96 803 osoby wzięły udział w realizowanych projektach, w tym m.in.:
− 4 501 osób bezrobotnych,
− 71 438 osób uczących lub kształcących się,
− 661 osób niepełnosprawnych,
− 85 osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych,
− 67 580 osób z terenów wiejskich,
2) 454 ośrodki wychowania przedszkolnego uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu,
3) 16 544 dzieci w wieku 3‐5 lat uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej na
obszarach wiejskich,
4) wypłacono 5 435 stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym,
5) 895 szkół podstawowych zrealizowało projekty dotyczące indywidualizacji nauczania,
6) 673 szkoły (podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne prowadzące kształcenie ogólne)
zrealizowały projekty rozwojowe,
7) 209 szkół i placówek kształcenia zawodowego wdrożyło programy rozwojowe,
8) 204 szkoły i placówki kształcenia zawodowego współpracowały z przedsiębiorstwami
w zakresie wdrażania programów rozwojowych,
9) 9 032 uczniów w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe zakończyło udział
w stażach i praktykach,
10) 5 421 nauczycieli uczestniczyło w doskonaleniu zawodowym w krótkich formach,
11) 1 070 osób dorosłych uczestniczyło w kształceniu ustawicznym,
12) 61 osób dorosłych skorzystało z usług doradztwa edukacyjno‐szkoleniowego,
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13) zrealizowano 197 oddolnych inicjatyw społecznych.
Istotnym efektem realizacji projektów w ramach PO KL jest wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej, który ma przyczyniać się do wzrostu poziomu zatrudnienia.
Wskaźnik ten mierzony jest w ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.3, 7.2.1 oraz 8.1.2.
W przypadku projektów konkursowych, pomiaru wskaźnika dokonuje się wyłącznie w tych
projektach, w których spełnienie kryterium wyboru projektu dot. efektu zatrudnieniowego
było obowiązkowe. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej został wprowadzony do Planów
Działania po raz pierwszy w 2011 roku i mierzony jest dla osób, które rozpoczynały udział
w projektach od tego roku.
Na koniec 2013 roku wskaźnik kształtuje się na następującym poziomie:
 Priorytet VI – 60,36% (na 22 026 osób zatrudnienie znalazło 13 294 osoby),
 Priorytet VII – 38,98% (na 372 osoby zatrudnienie znalazło 145 osób),
 Priorytet VIII – 67,76% (na 490 osób zatrudnienie znalazło 332 osoby).
Łącznie dla wszystkich trzech Priorytetów wskaźnik efektywności zatrudnieniowej wynosi
60,17%.
Realizacja projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL jest niezwykle ważna dla
rozwoju potencjału intelektualnego i zawodowego mieszkańców Podkarpacia, niwelowania
problemów na regionalnym rynku pracy oraz wspierania przedsiębiorstw i ich kadr.
Charakter projektów tzw. „miękkich” i ich specyfika (oddziaływanie na zmianę postaw
i zachowań, pobudzanie do aktywności zawodowej i mobilności, podnoszenie kwalifikacji
i umiejętności zawodowych, itd.) mają wpływ na zmiany w sytuacji społecznej regionu
najczęściej dopiero w dłuższej perspektywie, jednak już teraz daje się je zauważyć – czego
przykładem są chociażby przytoczone wskaźniki dot. podjęcia zatrudnienia przez
uczestników projektów PO KL.
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WSPÓŁPRACA
INSTYTUCJI
KULTURY
PROWADZONYCH
PRZEZ
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Instytucje kultury oprócz statutowej działalności wynikającej z zadań przypisywanych
im obowiązującym ustawodawstwem, pełnią również ważną rolę w zakresie
oddziaływania w obszarze swojej działalności tak w zakresie terytorialnym, jak też
merytorycznym. Ważnym punktem na mapie szeroko rozumianej współpracy są
organizacje pozarządowe funkcjonujące w dziedzinie kultury, których oferta może
stanowić cenne uzupełnienie działalności instytucjonalnej i być nośnikiem informacji na
temat potrzeb potencjalnych odbiorców dóbr kultury.
Analizując współdziałanie instytucji kultury nadzorowanych przez Samorząd
Województwa z trzecim sektorem, można z całą pewnością stwierdzić, że jest to ważna
część zaangażowania instytucjonalnego we wsparcie organizacji kulturalnych.
Organizowane przedsięwzięcia i podejmowane inicjatywy są dowodem dużego
zrozumienia dla konieczności współpracy w dziedzinie kultury obu stron i stwarzają
szansę na obejmowanie współpracą coraz to nowych aspektów aktywności kulturalnej.
Poniżej zaprezentowano najważniejsze przykłady współpracy instytucji kultury
podległych Samorządowi Województwa z organizacjami pozarządowymi:
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - organizacja międzynarodowej
konferencji archeologicznej poświęconej badaniom archeologicznym prowadzonym
na
terenie
południowo-wschodniej
Polski,
zachodniej
Ukrainy
i północnej Słowacji.
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego - współfinansowanie
wydawnictw muzealnych o tematyce archeologicznej. W 2014 roku ma być wydany
XXV tom „Materiałów i Sprawozdań Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”.
Stowarzyszenie na Rzecz Historii i Tradycji „Polska Historyczna” – wspólnie
z Muzeum stowarzyszenie zorganizowało I (2012 r.) i II (2013 r.) Konwent
Historyczny. W 2014 r. zostanie zorganizowany już III Konwent Historyczny
(10 – 11 listopada 2014 r.).
Fundacja Orange - ramach współpracy Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie realizowało projekt edukacyjnooświatowy „Na emigracyjnych szlakach wczoraj i dziś”.
Polski Klub Dorosłych Fanów Lego – współorganizator wystawy w Muzeum
pt. „Legowisko. Historie klockami budowane” .
Towarzystwo Przyjaciół Markowej – udział w konferencjach, wymiana wydawnictw,
współpraca przy organizowaniu wystaw.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział Rzeszowski - prezentacja pamiątek
i kronik Polonii odwiedzających nasze miasto podczas Światowych Festiwali
Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.
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8.
9.

Stowarzyszenie Instytut Tradycji z Rzeszowa - aplikacja na konkurs „Patriotyzm
jutra”.
Wojewódzka Podkarpacka Komenda OHP - cykl zajęć warsztatowych dla młodzieży
z Polski i Ukrainy.

Centrum Kulturalne w Przemyślu
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Stowarzyszenie Folklorystyczne „Pawłosiowianie - Regionalny Przegląd Grup
Śpiewaczych „Kolędy i Pastorałki” w Pawłosiowie.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Trójczyce” - Koncert Noworoczny
w Kaszycach.
Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.” - Odbicie
Twierdzy Przemyśl” – rekonstrukcja historyczna z okazji 100. Rocznicy wybuchu
I wojny światowej (5.07 Fort „Orzechowce” w Ujkowicach).
Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” w Morawsku - Biesiada nad Morawskim
Łęgiem” – prezentacja tradycyjnych potraw wiejskich w Morawsku.
Towarzystwo Muzyczne w Przemyślu - 34. „Przemyska Jesień Muzyczna.
Stowarzyszenie Artystyczne „Dzyga” we Lwowie - Międzynarodowy Festiwal
Jazzowy „Jazz bez…”.
Stowarzyszenie Akordeonowe w Przemyślu –„Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Akordeonowej.
Fundacja Dziedzictwo im. prof. Chone Shmeruka w Warszawie - musical, „Skrzypek
na dachu”.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu - organizacja sesji naukowej dot.
I wojny światowej.
Przemyski Klub Fajki - organizacja wystawy „Historia fajki przemyskiej”, „Fajka
wojskowa”, umieszczenie przed Muzeum Dzwonów i Fajek dzwonu-pomnika
przemyskich fajkarzy i ludwisarzy.
Pracownia ludwisarska Jana Felczyńskiego – wymiana materiałów promocyjnych,
wspólne organizowanie wystaw, konferencji i imprez np. „Nocy Muzeów”.
Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu - współpraca w zakresie organizacji
imprez kulturalnych.
Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla w Krakowie - wymiana wydawnictw, udział
w spotkaniach.
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży
„Wzrastanie” w Przemyślu - bezpłatny udział w warsztatach i imprezach dla dzieci.
Stowarzyszenie Terapii przez Sztukę „Katarsis” - udział w „Nocy Muzeów”, wystawa
prac niepełnosprawnych dzieci, happening.
Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę w Przemyślu przygotowania ekspozycji historycznej dokumentującej represje wobec ludności
polskiej w okresie II wojny światowej .
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Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
1.

Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci – bezpłatne udostępnienie przestrzeni
foyer Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na potrzeby organizacji wystawy
oraz aukcji „ARTYŚCI DZIECIOM” Charytatywna Aukcja Obrazów”.
2.
Fundacja im. Zygmunta Noskowskiego – prezentacja spektaklu „Pan Lutosławski”,
przygotowanego przez Fundację Zygmunta Noskowskiego oraz Teatr Muzyczny
z Łodzi z okazji setnej rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego na Dużej Scenie
Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
3.
Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi – podpisanie
wstępnej umowy o współpracy partnerskiej, pozwalającej ubiegać się
Stowarzyszeniu o dofinansowanie zadania „Rzeszowscy seniorzy zapraszają do
współpracy” z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej.
4.
Klub Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Rzeszowie – współpraca z członkami
Stowarzyszenia w zakresie organizacji wydarzeń poetycko-artystycznych
w Teatrze (II Najazd Awangardy na Rzeszów, III Najazd Awangardy na Rzeszów).
5.
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Koło w Rzeszowie – udostępnianie
biletów na spektakle repertuarowe Teatru w preferencyjnych cenach.
6.
Stowarzyszenie Szczęśliwy Dom im. Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi –
współpraca w ramach realizacji przez Stowarzyszenie zadania „Rzeszowscy
seniorzy zapraszają do współpracy”.
7.
Klub Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Rzeszowie – współpraca z członkami
Stowarzyszenia w zakresie organizacji wydarzeń poetycko-artystycznych
w Teatrze (Festiwal Poezji Krzysztofa Karaska).
8.
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Koło w Rzeszowie – udostępnianie
biletów na spektakle repertuarowe Teatru w preferencyjnych cenach.
9.
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA w Rzeszowie.
10. Fundacja Szkolnictwa Muzycznego w Rzeszowie.
11. Koło Związku Artystów Scen Polskich przy Teatrze im. W. Siemaszkowej
w Rzeszowie.
Filharmonia Podkarpacka
1.
2.
3.
4.
5.

Fundacja Szkolnictwa Muzycznego - organizacja koncertów charytatywnych.
Fundacja „Serce”- organizacja koncertów charytatywnych.
Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego ,,Serce bez granic”, organizacja koncertów charytatywnych.
Fundacja Akapi - prezentacja dzieł plastycznych w Filharmonii, współorganizacja
aukcji tych dzieł na cele charytatywne.
Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej - umożliwienie różnym
podmiotom prezentacji dzieł plastycznych w Filharmonii, a także współorganizacja
aukcji tych dzieł na cele charytatywne.
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6.

Hospicjum dla dzieci - zbiórki pieniędzy na cele charytatywne, jak i umieszczanie
informacji o zbiórkach pieniędzy na szczytne cele np. budowę tzw. „Wioski
dziecięcej.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie
1.
2.
3.
4.

Podkarpackie Towarzystwo Historyczne - organizacja konferencji, wystaw, spotkań,
koncertów i promocji.
Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne - organizacja koncertu na fortepianie Pleyela
i PROT.
Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Krośnieńskiej – organizacja konferencji, wystaw,
spotkań, koncertów i promocji.
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna - organizacja konferencji,
wystaw, spotkań, koncertów i promocji.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Rzeszowie
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - koordynacja na terenie
województwa Programu Rozwoju Bibliotek.
Fundacja ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom - prowadzone były zajęcia
promujące głośne czytanie. Najważniejszą imprezą organizowaną przy współpracy
z Fundacją ABC XXI był Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom.
Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie - cykliczne spotkania
kulturalne dla dorosłych czytelników i sympatyków Biblioteki. Moderatorem grupy
jest pisarka, poetka i animatorka kultury Jadwiga Kupiszewska.
Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne - organizowano wystawy m.in. fotografii
Agnieszki Szafirskiej.
Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt oraz Schronisko „Kundelek” organizacja konkursów i spotkań dla dzieci dotyczących zachowań zwierząt
domowych.
Stowarzyszenie EKOSKOP w Rzeszowie - cykl warsztatów z zakresu ekologii dla
młodych czytelników pod hasłem W Ekolandii – Skarby lasów - promujący wśród
dzieci ekologiczny tryb życia.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Rzeszów działający przy Euroregionalnym Stowarzyszeniu Inicjatyw
Społeczno-Gospodarczych przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.
Związek Literatów Polskich.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
1.

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne – organizacja szkoleń, publikacja artykułów
naukowych, prezentacja wykładów naukowych podczas Konferencji naukowych.
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

Związek Szkółkarzy Polskich – popularyzacja wiedzy o drzewach, krzewach
i bylinach, upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji roślin.
Związek Polskich Artystów Plastyków (szczególnie Okręg Rzeszów) – promocja
działań artystycznych, udział w konferencjach, seminariach.
Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z Leszczawy – prowadzenie szkoleń
dotyczących starych odmian drzew owocowych w ramach realizacji projektu „Powrót
do korzeni – propagowanie tradycyjnego sadownictwa i warzywnictwa na terenach
cennych przyrodniczo Pogórza Przemyskiego”.
Studenckie Koła Naukowe Architektów Krajobrazu działające przy Uniwersytecie
Rzeszowskim w Rzeszowie i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie – organizacja plenerów artystycznych, prezentacja ogrodów
pokazowych w ramach Festiwalu Ogrodów.
Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju doliny Wiaru (Nowosielce Kozickie) – realizacja
projektu pt. „Szara Reneta – Wiosna Kwitnących Jabłoni”.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia Pro Carpathia –
promocja produktów tradycyjnych, organizacja szkoleń nt. dziedzictwa przyrodniczokulturowego Podkarpacia.
Karpacki Klaster Turystyczny – Arboretum jest członkiem Karpackiego Klastra,
w ramach współpracy uczestniczy w konferencjach, szkoleniach i promocji
produktów lokalnych.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. M. Orłowicza
w Przemyślu,
Polskie
Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze Oddział
w Rzeszowie – prowadzenie szkoleń, promocja dziedzictwa przyrodniczokulturowego Podkarpacia.
Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl – udział w projekcie pt.
„Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia
dla turystyki kulturowej”.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórcze „Wiklina” – organizacja Międzynarodowych
Plenerów Artystycznych „Wiklina w Arboretum” i innych działań artystycznych.
Dziedzictwo Europy Środkowej w Przemyślu – organizacja imprez kulturalnych,
prowadzenie badań nad dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym na Ukrainie.
Środkowoeuropejska Organizacja Irysowa Middle-European Iris Society MEIS
(Czechy) – udział i organizacja międzynarodowych Konwentów Irysowych. W 2014 r.
w dn. 30–31 maja Arboretum będzie organizatorem XVI Międzynarodowego
Konwentu Środkowoeuropejskiej Organizacji Irysowej MEIS. W Konwencie
uczestniczyć
będzie
kilkudziesięciu
członków
naukowców
i hodowców z krajów Europy Środkowej (m.in. z Polski, Czech, Słowacji i in.) oraz
innych zaproszonych gości, którzy zaprezentują wyhodowane nowe odmiany irysów
i wygłoszą referaty naukowe.
Association „Drvaska drenjina” (Austria, Chorwacja, Czarnogóra, Bośnia
i Hercegowina) – nawiązanie współpracy w ramach promocji produktów tradycyjnych
z derenia jadalnego.
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15. Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych – współpraca z polonią na
Ukrainie, promocja działań artystycznych, udział w plenerach, edukacja seniorów,
udział w programach edukacyjnych realizowanych w ramach programów MKiDN.
16. Szkoła Plastyczna "Wrzos" ze Lwowa – współpraca z polonią na Ukrainie, promocja
działań artystycznych, udział w plenerach malarskich, edukacja seniorów, udział
w programach edukacyjnych realizowanych w ramach programów MKiDN.
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Forum Młodych Artystów w Paderborn Niemcy - Mowa znaków i język form
rysunek - Renata Szyszlak, grafika - Magdalena Emilia Łać.
Stowarzyszenie EAA / European Artists w Niemczech - Artyści bez granic, paper no
limit / Heavy Northern Light (grafika fińska) Pirjo Heino, Mirka Johansson, Juha
Laurikainen, Jouko Pullinen - kurator Pirjo Heino.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Przemyślu - cykl wykładów multimedialnych
z historii sztuki prowadzonych przez mgr Grażynę Niezgodę w ramach tzw.
Wieczornych rozmów o sztuce.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej w Dubiecku - Międzynarodowe Spotkanie
Artystów - Słonna Reedycja Stanisława Zacharko- Łagowska / Obrazy znalezione
Kresowy Dom Sztuki w Dubiecku.
Fundacja AdArte w Poznaniu - międzynarodowy festiwal filmów krótkometrażowych.
Animation Across Borders - Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA.
The Video Community - Przegląd Sztuki Wideo THE- 01.

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Fundacja Karpacka Polska” – współpraca przy realizacji projektu „Alpy Karpatom,
Karpaty Alpom”, głównie pomoc przy filmie promocyjnym.
Klub Motocyklowy „Pirates of Road Sanok” – współorganizacja imprezy plenerowej
„Motoserce” promującej krwiodawstwo i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Bieszczadzki Klub Pojazdów Zabytkowych „Weteran” – współorganizacja imprezy
plenerowej pt. „XV Bieszczadzki Rajd Pojazdów Zabytkowych Klasycznych
i Militarnych”.
Regionalna Izba Gospodarcza w Sanoku – współorganizacja imprezy plenerowej
„Galicyjska Wiosna w Domu i Ogrodzie”.
Fundacja „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – współorganizacja imprezy
plenerowej „WOŚPowy Bieg po zdrowie”.
Fundacja Czas Nadziei w Sanoku – współorganizacja imprezy plenerowej „Wielki
Piknik Rodzinny – wspólnie przeciw białaczce”.
Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu
Naftowego i Gazowniczego – współpraca przy tworzeniu oferty edukacyjnej
dotyczącej historii przemysłu naftowego w Ziemi Sanockiej.
Związek Ukraińców w Polsce – udostępnianie cerkwi z Ulucza (filia muzeum) dla
celów religijnych wspólnoty ukraińskiej w regionie.
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9.

Stowarzyszenie Przewodników Beskidzkich „Karpaty” - współorganizacja konferencji
i spotkań naukowych.
10. Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu sanockiego – szkolenia z zakresu
ochrony zbiorów, udział w imprezach plenerowych, współorganizacja Powiatowego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fundacja „Akademia Szczęśliwej Rodziny – organizacja Orszaku Trzech Króli.
Regionalne Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Ludowej - Jubileusz 20lecia Zespołu „Lubatowianie”.
Stowarzyszenie Folklorystyczne „Majdaniarze” z Nowej Sarzyny - XIX
Międzynarodowe Spotkania Poetów „Wrzeciono”.
Fotoklub RP, Fundacja „Fotografia dla Przyszłości” - wystawa pokonkursowa
laureatów XV Międzynarodowego Niekonwencjonalnego Konkursu Fotograficznego
„FOTO ODLOT”.
Towarzystwo Kultury Teatralnej – „ Spowiedź w drewnie”, spektakl Teatru Małych
Form.
Fundacja Edukacji Kulturalnej AD ARTE - V Festiwal Polskich Filmów
Krótkometrażowych SHORT WAVES.
Stowarzyszanie Nasze Wadowice – Koncert Orkiestry Szałamaistek i Mażoretek na
Dniach Wadowic.
Stowarzyszenie Podkarpackie Krystyny – Spotkanie z Krystyna Mazurówną
połączone z promocja książek.
Studio Filmowe EXd’Art. – XI Multimedia HAPPY END festiwal Filmów
optymistycznych.
Rzeszowskie Stowarzyszenie Twórców Kultury - spotkania z cyklu „Wieczór Słowa
i Muzyki”.
Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej – Szorty ogólnopolskie pokazy filmów
krótkometrażowych.
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie – Festiwal Pieśni Religijnej
„Cantante Deo”.
Podkarpackie Stowarzyszenie PRO-TOUR w Rzeszowie – Podkarpacki Kalejdoskop
Podróżniczy.

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
1.
2.

3.

Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu – współpraca programowa.
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie – realizacja
wspólnych projektów związanych z promocja i turystyką, promocja przedsięwzięć
kulturalnych.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Promocji
Podkarpacia Pro Carpathia
w Rzeszowie – realizacja projektu „Traditional and Wild” - organizacja seminariów
naukowych.
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4.
5.
6.
7.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Kuźnia” w Kolbuszowej – organizacja pleneru
fotograficznego.
Podkarpackie Stowarzyszenie Osób z Porażaniem Mózgowym „Daj szansę”
w Rzeszowie – współorganizacja pikniku rodzinnego.
Stowarzyszenie Kulturalne JARTE w Mielcu – organizacja wystaw fotograficznych.
Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie – współorganizacja wystawy
klaczy konia małopolskiego.

Muzeum-Zamek w Łańcucie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Polskie Towarzystwo Powozowe – organizacja międzynarodowej konferencji
naukowej.
Polski Związek Łowiecki – wystąpienia referaty, wydanie książki „ Polowania
Potockich”.
Stowarzyszenie Historyków Sztuki – współpraca z Działem Pojazdów Konnych.
Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga w Warszawie – opracowanie
i digitalizacja dziedzictwa kulturowego.
Polski Związek Głuchych – zajęcia edukacyjne.
Chorągiew Podkarpacka Hufca ZHP Łańcut – uroczystości zuchowe.
Stowarzyszenie Łańcucki Uniwersytet II Wieku – aktywizacja osób starszych .
Koło 10 Pułku Strzelców Konnych.

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Towarzystwo Operowe i Teatralne w Krośnie – organizacja koncertów.
Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny – organizacja sympozjum
naukowego poświęconego Zygmuntowi Tokarskiemu.
Koło Towarzystwa im. M. Konopnickiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN
w Krakowie - działalność naukowo- badawcza.
Nadbużańskie Towarzystwo Kultury w Chełmie – organizacja ogólnopolskich
Konkursów Poetyckich, konkursów literackich, organizacja wystaw i sympozjum
literackiego.
Towarzystwo im. Marii Konopnickiej w Warszawie – współpraca w zakresie
działalności naukowo – badawczej, kulturalno - naukowej i promocyjnej.
Kulturalno – Oświatowe Centrum „Dorotii” Wspólnoty Polskiej w Borysławiu –
ekspozycje z cyklu „Twórczość artystów zamieszkałych na Ukrainie”.
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KZ.I.0021.8.2014.AW

INFORMACJA
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego
w okresie od 8 kwietnia 2014 r. do 12 maja 2014 r.
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego
obradował na posiedzeniach:
 nr 334 w dniu 8 kwietnia 2014 r.,
 nr 335 w dniu 9 kwietnia 2014 r.,
 nr 336 w dniu 11 kwietnia 2014 r.,
 nr 337 w dniu 15 kwietnia 2014 r.,
 nr 338 w dniu 16 kwietnia 2014 r.,
 nr 339 w dniu 17 kwietnia 2014 r.,
 nr 340 w dniu 22 kwietnia 2014 r.,
 nr 341 w dniu 22 kwietnia 2014 r.,
 nr 342 w dniu 23 kwietnia 2014 r.,
 nr 343 w dniu 29 kwietnia 2014 r.,
 nr 344 w dniu 30 kwietnia 2014 r.,
 nr 345 w dniu 6 maja 2014 r.,
 nr 346 w dniu 8 maja 2014 r.
Przedmiotem 334. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 8 kwietnia 2014 r. były następujące tematy:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 wystąpienia o zgłoszenie przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub
twórczych do komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko
dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
 przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe
działalności oraz program działania Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie,
 wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich
w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów
Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Medycznej Szkoły Policealnej
im. Rudolfa Weigla w Jaśle,
 wyrażenia zgody dla dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich
w Tarnobrzegu na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Zespołu Kolegiów
Nauczycielskich w Tarnobrzegu na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych
w Rymanowie Zdroju,
 zamiaru odwołania dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Przemyślu,
 skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego do
zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli,
1
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 rozwiązania umowy Nr 8.2.2/III.85/183/10/U/112/11 o przekazywanie stypendium
w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”,
 rozwiązania umowy Nr 8.2.2/II.5/65/10/U/45/10 o przekazywanie stypendium
w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”,
 rozwiązania umowy Nr 8.2.2/IV.63/254/11/U/169/12 o przekazywanie stypendium
w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”,
 zmiany uchwały Nr 328/7812/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2014 r.
w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas”.
Przedmiotowa zmiana uchwały polega na wprowadzeniu dodatkowego zapisu
dotyczącego współczynnika DJP – duże jednostki przeliczeniowe,
o którym mowa w regulaminie konkursu.
 przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego niewykorzystanych w latach
2009 - 2014 oraz przyznanych na rok 2015 r.,
 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej /2 uchwały/,
 reprezentowania
Województwa
Podkarpackiego
na
Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością,
 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Podkarpackiego
przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 zmiany uchwały Nr 156/3741/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w sprawie ustalenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem
Województwa Podkarpackiego.
Przedmiotowa zmiana uchwały polega na modyfikacji zapisu dotyczącego
częstotliwości składania dokumentacji ekonomiczno-finansowej przez zarządy
spółek ze 100% udziałem Województwa Podkarpackiego. Zaktualizowany zapis
wprowadza obowiązek składania ww. dokumentacji za każdy kwartał do końca
miesiąca następującego po danym kwartale /poprzednio za każdy miesiąc do
końca następnego miesiąca/.
 powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2012-2016,
 finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych
Uchwałą Nr XLIV/920/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
31 marca 2014 r.,
 nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pod nazwą
„Mimo choroby żyj normalnie” przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym
Onkologicznie „Różowe Okulary” z Wrocławia,
 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na
zbycie ruchomych aktywów trwałych,
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 wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego,
 wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie na nabycie Aparatu USG – Echokardiograf,
 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II
w Krośnie na nabycie automatycznego termo dezynfektora,
 odwołania dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,
 zmiany uchwały nr 310/7438/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie
środków finansowych.
Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy przesunięcia terminu zwrotu
zabezpieczonych środków finansowych z dnia 31 marca 2014 r. na dzień
31 maja 2014 r.
 zabezpieczenia środków finansowych,
 zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum
Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego”,
 zaopiniowania wniosku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z dnia 4 marca
2014 r. dotyczącego modernizacji ILS/DME na lotnisku Rzeszów – Jasionka
polegającej na demontażu – rozbiórce istniejących urządzeń ILS/DME
i wybudowaniu nowych obiektów ISL/DME wraz z infrastrukturą,
 ogłoszenia konsultacji społecznych projektu zgłoszonego na Listę rezerwową
wykazu projektów indywidualnych Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013,
 wyrażenia zgody na przeprowadzenie ponownej oceny formalnej projektu
kluczowego,
 udzielenia pełnomocnictwa,
 zmiany decyzji o realizacji projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji
Medycznej” „PSIM” nr RPPK.03.01.00-18-033/10 w ramach osi priorytetowych
I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji,
 zmiany decyzji o realizacji projektu własnego pn. „PSeAP – Podkarpacki System
e-Administracji Publicznej”, nr RPPK.03.01.00-18-032/10, w ramach osi
priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji,
 dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania
dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi
do Parku Technologicznego” do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna,
działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013,
 warunków wyrażenia zgody na podjęcie decyzji o realizacji projektu własnego
pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania
dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi
do Parku Technologicznego” w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura
3
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techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi
wojewódzkie
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 wyrażenia zgody na zmiany w projekcie pn. „Budowa hangarów dla statków
powietrznych wraz z płytą postojową” realizowanym przez Port Lotniczy
„Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 wyrażenia zgody na zmiany w projekcie kluczowym pn. „Modernizacja dróg
powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg” realizowanym w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013,
 zmiany Uchwały Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie
dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1
Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje
inwestycyjne
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy oceny strategicznej i wyboru do
dofinansowania następujących projektów:
 nr WND-RPPK.01.01.00-18-058/13 pn. „Dywersyfikacja usług firmy Krzysztof
Stachowicz w kierunku usług marketingowych i społecznościowych opartych
na innowacyjnych nośnikach treści”,
 nr WND-RPPK.01.01.00-18-216/13 pn. „Zakup innowacyjnych urządzeń
gastronomicznych oraz toru bowlingowego dla firmy Romero”.
 wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami,
których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu
Województwa Podkarpackiego Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1
Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje
inwestycyjne
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie
projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa
Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania
oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe
przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013,
 zmiany Uchwały Nr 304/6118/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania
oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza
i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.
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Przedmiotowa zmiana uchwały podyktowana jest rozwiązaniem umowy
o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPK.01.04.00-18-096/10-00 pn.: „Program
promocji atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego oraz promocji
produktowej wyrobów Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy poprzez udział
w międzynarodowej wystawie CEDE w Poznaniu”. Polega ona na skreśleniu
pozycji nr 46 w załączniku nr 3 do ww. uchwały.
 przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania dla projektu
kluczowego pn. „Przyrodniczo – Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 przedstawienia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Województwa
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa przyjął 24 projekty uchwał Sejmiku Województwa, które
przekazano pod obrady Sejmiku Województwa.
3. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie,
 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 2/2013 terenu położonego w Głuchowie,
 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie,
 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 4/2013 terenu położonego w Głuchowie,
 ponownego uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka,
o nazwie „Park Miejski”,
 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 1/2014 w Cmolasie,
 uzgodnienia
projektu
zmiany
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Przemyśla, dla obszaru miasta w jego
granicach administracyjnych,
 uzgodnienia projektu zmiany Nr 1/1/2013 Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru obejmującego teren wolny od zabudowy (przylegający
do istniejącego boiska sportowego) położony przy ulicy Dolnoleżajskiej
w Jarosławiu,
 wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zwrotu przez Pana Ireneusza
Krystel będącego właścicielem Firmy Handlowo – Produkcyjno – Usługowej
„DIK” środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych
z udziałem środków europejskich przyznanych na podstawie umowy
o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 –
wersja: refundacja „Realizacja usług mechaniki samochodowej w Nowej Dębie
szansą na rozwój Firmy Handlowo – Produkcyjno – Usługowej „DIK”,
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 wydłużenia terminu wydania decyzji w sprawie zwrotu dofinansowania
otrzymanego przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na
podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPK.01.02.0018-009/10-00 z dnia 7 lipca 2011 r. (z późn. zm.), wszczętej postanowieniem
z dnia 15 października 2013 r., (znak: WP-IX.433.29.14.2011.NW) do 60 dni, od
dnia otrzymania wyniku kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, tj. do
dnia 10 maja 2014 r.
4. Pozostałe tematy:
1) Informacja dotycząca projektu pn. „Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa
systemu
informatycznego
Wojewódzkiego
Zespołu
Specjalistycznego
w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej
(PSIM)".
2) Zajęcie stanowiska w sprawie podejmowanych i planowanych przez
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP działań
w związku z nieosiągnięciem przez niektórych beneficjentów wartości
docelowych wskaźników w ramach projektów sfinansowanych ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 (osie II-VII).
3) Pismo z Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego dotyczące
konkursu na kandydata na dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie.
4) Uwagi do opinii o zgodności RPO WP 2014-2020 z Projektem Umowy
Partnerstwa.
Przedmiotem 335. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 9 kwietnia 2014 r. był następujący temat:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 udzielenia pełnomocnictwa /6 uchwał/,
 przyjęcia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,
 zmiany Uchwały Nr 223/5307/13 z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie dokonania
oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja
inwestycyjna regionu, schemat A – Projekty inwestycyjne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Przedmiotowa zmiana uchwały polega na rozwiązaniu umowy o dofinansowanie
projektu pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Zagórz”,
zawartej z Gminą Zagórz.
 powołania dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
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Przedmiotem 336. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 11 kwietnia 2014 r. był następujący temat:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie
przyjęcia zaktualizowanej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 (wersja z dnia 9 kwietnia 2014 r.).
Przedmiotem 337. posiedzenia Zarządu
w dniu 15 kwietnia były następujące tematy:

Województwa

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 przedstawienia korekty sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa za rok 2013,
 przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzecich przetargów ustnych
nieograniczonych nieruchomości położonych w Krośnie,
 przyjęcia darowizny,
 powołania komisji ds. przygotowania propozycji podziału środków finansowych
z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na dotacje celowe dla
spółek wodnych w 2014 roku,
 zmiany uchwały.
Przedmiotowa zmiana dotyczy uchwały Nr 313/7473/14 z dnia 21 stycznia
2014 r. w sprawie realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu
Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie
Podkarpackim. Polega ona na zwiększeniu środków o kwotę 50 000,00 zł na
realizację zadania pn. Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów
Ekologicznych EKOGALA oraz Imprezy Towarzyszącej „Tradycyjne Smaki
Podkarpackie” /łączny koszt przedsięwzięcia – 30 000,00 zł/.
 realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim,
 przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie,
 przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu,
 zmiany Uchwały Nr 317/7588/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań
z zakresu medycyny pracy w roku 2014.
Przedmiotowa zmiana uchwały podyktowana jest zwiększeniem przez Sejmik
Województwa Podkarpackiego o kwotę 257 125,00 zł środków z przeznaczeniem
na finansowanie zadań z zakresu medycyny pracy w 2014 r. /łączna wysokość
środków na wskazany cel – 1 295 000,00 zł/.
 upoważnienia do reprezentowania Województwa Podkarpackiego,
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 udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego
w 2014 roku,
 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament
Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2014 r.,
 zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego,
 wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,
 wyrażenia zgody na realizację zadań budów chodników w ciągach dróg
wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2014 roku,
 przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
 rozpatrzenia protestu /6 uchwał/,
 przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 zmiany Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WP,
 zasad i wytycznych realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WP 2014 – 2020, w tym
zasad dotyczących opracowania niezbędnych dokumentów pozwalających
uzyskać dofinansowanie na projekty ZIT / RIT,
 zmiany uchwały Nr 270/6564/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 17 września 2013 r.
Przedmiotowa zmiana dotyczy uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Polega ona na
rozszerzeniu katalogu pracowników WUP, którym Dyrektor jednostki może
udzielać dalszych pełnomocnictw o kierowników oddziałów zamiejscowych WUP.
 upoważnienia Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
 przyjęcia stanowiska dotyczącego przedłużenia terminu oceny merytorycznej
wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do
11 października 2013 r. w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe
przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007–2013,
 przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie
projektu wybranego do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa
Podkarpackiego Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania
oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe
przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013,
 przyjęcia stanowiska dotyczącego przesunięcia terminu zakończenia
rzeczowego
oraz
zwiększenia
dofinansowania
projektu
kluczowego
pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii
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w Krośnie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 zmiany Uchwały Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie
dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania
1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje
inwestycyjne
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy odstąpienia od dofinansowania projektów
i podpisania Umowy o dofinansowanie z następującymi podmiotami:
1. Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowym „ANNA” Marek Broniek
realizującym projekt pn. „Zakup innowacyjnych urządzeń przez PPH ANNA,
niezbędnych do intensyfikacji i unowocześnienia produkcji szansą
zaprezentowania Podkarpacia przedsiębiorcom zagranicznym i polskim”
nr - WND-RPPK.01.01.00-18-054/13,
2. Centrum Badawczym „CLEAR AIR” Sp. z o.o. realizującym projekt
pn. „Technologia produkcji nanoproszków metali z wykorzystaniem
kriogeniczno-termicznej metody odzysku metali ze złomu elektronicznego”
nr - WND-RPPK.01.01.00-18-131/13,
3. Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym „Michalik” Eugeniusz Michalik
realizującym projekt pn. „Rozszerzenie zakresu działania firmy poprzez
utworzenie centrum odnowy biologicznej” nr - WND-RPPK.01.01.00-18282/13,
4. Gminną Spółdzielnią "Samopomoc Chłopska" w Medyce realizującą projekt
pn. „Poprawa konkurencyjności GS Medyka poprzez zakup nowoczesnych
silosów magazynowych” nr - WND-RPPK.01.01.00-18-063/13,
5. Przedsiębiorstwem Instalacyjno – Budowlanym „BCJ” A. Błyskal, J. Cygan,
J. Janiec Sp. j. realizującym projekt pn. „Poprawa konkurencyjności spółki
BCJ Sp. J. poprzez wdrożenie bezwykopowej technologii wykonywania
przewiertów” nr - WND-RPPK.01.01.00-18-124/13.
 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2014 r.,
 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025,
 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. /2 uchwały/,
 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa, który
przekazano pod obrady Sejmiku Województwa.
3. Przyjęcie projektów
w sprawie:

uchwał

Zarządu

Województwa

Podkarpackiego

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.,
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 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.
4. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie
ustanowienia na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z siedzibą
w Rzeszowie trwałego zarządu na nieruchomości położonej w Rzeszowie przy
ul. Naruszewicza 11.
5. Wydanie postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie
uzgodnienia projektu zmiany Nr 1/1/2013 Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Grunwaldzką, Sikorskiego,
Słowackiego i Piekarską w Jarosławiu.
6. Pozostałe tematy:
1) Informacja o zleceniach płatności ze środków europejskich przekazanych do
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz
beneficjentów w miesiącu marcu 2014 r. w ramach RPO WP.
2) Zbiorcze informacje o zleceniach płatności przekazanych do Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu
marcu 2014 r.
3) Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie zbycia nieruchomości przy ulicy
Targowej 1 w Rzeszowie.
Przedmiotem 338. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 16 kwietnia 2014 r. był następujący temat:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 powołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu,
 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego
Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.
Przedmiotem 339. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 17 kwietnia 2014 r. był następujący temat:

Podkarpackiego

1. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Zarządu Województwa
Podkarpackiego, pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego oraz Radnych Województwa Podkarpackiego w latach
2011-2013.
Przedmiotem 340. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 22 kwietnia 2014 r. był następujący temat:

Podkarpackiego

1. Informacja dotycząca wprowadzenia w Województwie Podkarpackim
Programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny.
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Przedmiotem 341. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 22 kwietnia 2014 r. były następujące tematy:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 wyrażenia opinii odnośnie projektu zmian w regulaminie organizacyjnym
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
 powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora
Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
 odmowy rozłożenia na raty wierzytelności przypadających Województwu
Podkarpackiemu,
 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie,
 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament
Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2014 r.,
 przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas
Światowego Spotkania Polonii w Rzymie,
 reprezentowania
Województwa
Podkarpackiego
na
Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością,
 przyjęcia darowizny od Gminy Miejskiej Przemyśl,
 podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2014,
 zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za rok 2013 r.,
 realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim /5 uchwał/,
 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej,
 przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dębica,
 pełnomocnictwa do wystąpienia w imieniu Województwa Podkarpackiego
z wnioskiem o rejestrację dwóch sztuk pojazdów kolejowych typu 40WE,
 wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych,
 odwołania dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,
 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań,
 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.
2. Wydanie
decyzji
zmieniającej
decyzję
Zarządu
Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 października 2000 roku, znak:
GI.I – 7016/37/3/2000 w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz
Kolegium Nauczycielskiego w Tarnobrzegu.
3. Pozostałe tematy:
1) Informacja w sprawie akceptacji zaproponowanych zmian do koncepcji projektu
budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 869 z projektowanym układem
drogowym połączenia węzła A4 – Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka.
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2) Pismo dotyczące wniosku Dyrektora Naczelnego Teatru im. Wandy
Siemaszkowej w Rzeszowie o wyrażenie zgody na pracę w charakterze
scenarzysty i reżysera spektaklu „Na pokuszenie” – szlagiery o miłości XX wieku.
3) Informacja na temat kwot niezbędnych do wypłaty odszkodowań za nabywane na
rzecz Województwa Podkarpackiego grunty i składniki majątkowe.
4) Propozycje zmian w projekcie: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej –
województwo podkarpackie”, w zakresie odcinka I i odcinka II.
Przedmiotem 342. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 23 kwietnia 2014 r. był następujący temat:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 zmiany uchwały Nr 256/6224/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
6 sierpnia 2013 r.
Przedmiotowa zmiana dotyczy uchwały w sprawie przyjęcia harmonogramu prac
nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020. Polega ona na rozszerzeniu i uszczegółowieniu
ww. harmonogramu.
 przyjęcia harmonogramu prac nad Kontraktem Terytorialnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,
 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 5/14 do umowy partnerskiej z dnia
17 listopada 2008 r.,
 wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów dwustronnych /3 uchwały/,
 przyjęcia stanowiska dotyczącego realizacji projektów pn.: „Poznanie
mechanizmów fizycznych decydujących i umocnieniu nowych powłok
nanokompozytowych i multinanowarstw otrzymanych w procesach PVD” oraz
„Wpływ punktu Diraca na stany elektronowe i fononowe w nanostrukturach na
bazie związków półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnTe” realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013,
 zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania
oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe
przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Przedmiotowa zmiana uchwały podyktowana jest rozwiązaniem umowy
o dofinansowanie pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy CENTRUM – SMAK
poprzez zakup innowacyjnych urządzeń dla rozszerzenia zakresu prowadzonej
działalności na terenie powiatu rzeszowskiego”, zawartej ze Sklepem
Wielobranżowym „CENTRUM – SMAK” Kazimierz Myrda 35-317 Rzeszów,
ul. Budziwojska 327. Polega ona na skreśleniu pozycji nr 150 w załączniku
nr 8 do ww. uchwały.
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 wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie
projektu.
Przedmiotem 343. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 29 kwietnia 2014 r. były następujące tematy:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 zmiany Uchwały nr 337/8066/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia
zgody na umieszczenie na ścianie nowego gmachu Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej w Przemyślu tablicy upamiętniającej „Katastrofę smoleńską”.
Przedmiotowa zmiana uchwały polega na doprecyzowaniu treści napisu, który ma
znajdować się na ww. tablicy /zgodnie z wnioskiem Dyrektora Muzeum
Narodowego Ziemi Przemyskiej/.
 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2014 rok,
 powołania Komisji Nagród,
 wyrażenia zgody na podjecie przez dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy
Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na
rzecz Teatru,
 zamiaru odwołania dyrektorów policealnych szkół medycznych,
 zamiaru odwołania dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
w Mielcu,
 zwolnienia Dyrektora Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry
w Przemyślu z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć,
 zmiany uchwały w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się
w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez
Województwo Podkarpackie.
Przedmiotowa zmiana uchwały podyktowana jest rezygnacją z nauki dwóch
słuchaczek, wobec czego nie spełniają one warunków do wypłaty stypendium.
Ponadto przyznano stypendium jednej słuchaczce Zespołu Kolegiów
Nauczycielskich w Tarnobrzegu, która znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji
materialnej.
 zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów
szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w ramach projektu systemowego
pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu
województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014,
 odwołania Członka Rady Nadzorczej Podkarpackiego Funduszu Poręczeń
Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 powołania Członka Rady Nadzorczej Podkarpackiego Funduszu Poręczeń
Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 przyjęcia darowizny od Powiatu Jasielskiego,
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 przyjęcia darowizny od Gminy Miejskiej Jasło,
 ustanowienia służebności,
 zmiany uchwały.
Przedmiotowa zmiana dotyczy uchwały nr 307/7400/14 Zarządu Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia
Zasad realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa podkarpackiego w latach
2014 – 2015. W związku z niewykorzystaniem w całości środków zaplanowanych
na I kwartał 2014 r. zaistniała konieczność ulokowania ich w II i III kwartale br.
Ponadto dokonano aktualizacji wzorów dokumentów na podstawie uwag
i wniosków powstałych na etapie ich oceny.
 realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim,
 ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”,
 ustalenia kryterium regionalnego oceny operacji w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu
Województwa Podkarpackiego w 2014 roku w ramach Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2011-2016,
 udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2014
roku,
 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament
Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2014 r.,
 zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podkarpackiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
 przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala
Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,
 przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie,
 zmiany Uchwały Nr 333/7959/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Przedmiotowa zmiana uchwały polega na uszczegółowieniu zapisów umowy
dotacyjnej zgodnie ze zmianami dokonanymi w Uchwale Nr XLI/815/13 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2014 rok z późn. zm.
 zmiany Uchwały Nr 334/8005/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie finansowania zadań Samorządu
Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XLIV/920/14 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2014 r.
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Przedmiotowa zmiana uchwały polega na:
 wprowadzeniu zapisu mówiącego o zabezpieczeniu środków w kwocie
74.750 zł z przeznaczeniem na utworzenie Zakładu Aktywności
Zawodowej w Krośnie, prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Krośnie,
 przyznaniu dofinansowania w kwocie 69.912,61 dla Gminy i Miasta Rudnik
nad Sanem oraz w kwocie 1.156.090,00 zł dla Fundacji Pomocy Młodzieży
im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku.
 zmiany Uchwały Nr 287/6882/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza
kosztów działalności obsługowo - rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej
w Woli Żyrakowskiej na 2014 rok.
Przedmiotowa zmiana uchwały polega na zwiększeniu dofinansowania kosztów
działania ww. zakładu o kwotę 6 852 zł z uwagi na wzrost zatrudnienia osób
niepełnosprawnych o 5 osób /od dnia 1 maja br./.
 uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „I Dzień Osoby
Niepełnosprawnej „Połączeni Wrażliwością”” przez Spółdzielnię Socjalną Societa
z Baranowa Sandomierskiego,
 wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa
Podkarpackiego na realizację w 2014 roku zadań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2012 – 2016,
 przyjęcia wzoru aneksu do umowy dotyczącej zarządzania projektem „PSeAP –
Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”,
 udzielenia pełnomocnictwa,
 przyjęcia projektu Programu strategicznego „Błękitny San” wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko,
 przyjęcia projektu „Programu strategicznego rozwoju Bieszczad” wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko,
 zawarcia porozumienia z Uniwersytetem Rzeszowskim,
 zawarcia porozumienia,
 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacyjnej z Rzeszowską Agencją Rozwoju
Regionalnego S.A.,
 rozpatrzenia protestu /11 uchwał/,
 Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok,
 zatwierdzenia zmian w dokumencie „Prawa i Obowiązki Województwa
Podkarpackiego/Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Wydziału
Projektów Własnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,
 zabezpieczenia środków finansowych,
 wyrażenia zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie przez Gminę
Cmolas Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Cmolas z siedzibą w Cmolasie 269A,
części zakupionego wyposażenia nabytego w wyniku realizacji projektu,
pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację obiektów
infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Cmolas” – nr RPPK.05.01.00-18034/12 realizowanego przez Gminę Cmolas w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
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 uznania kwalifikowalności kosztów w projekcie kluczowym pn. „Odbudowa
obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 roku na
terenie miasta Tarnobrzeg” - nr RPPK.05.03.00-18-001/13 realizowanym przez
Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego – własnego w ramach osi
priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji,
 zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego
w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100%
dotacji,
 przyjęcia stanowiska dotyczącego przedłużenia terminu oceny formalnej
wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 30 września 2013 r. do
28 lutego 2014 r. w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja
inwestycyjna regionu, Schemat A – Projekty inwestycyjne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013,
 wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami,
których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu
Województwa Podkarpackiego Nr 216/5094/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie
dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3
Regionalny System Innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (z późniejszymi zmianami),
 wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie
projektu /4 uchwały/,
 ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2014 roku
podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację
zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na
obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego,
 planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2014 r.,
 zmiany Uchwały Nr 310/7446/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2014 r. dotyczącej upoważnienia kierowników
jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania
zobowiązań.
Przedmiotowa zmiana uchwały podyktowana jest rozszerzeniem Uchwałą
Nr XLV/953/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2025, katalogu umów, których realizacja w roku
budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony.
 udzielenia pełnomocnictwa,
 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 roku.
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2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa, który
przekazano pod obrady Sejmiku Województwa.
3. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Teren Inwestycyjny Zadąbrowie - Kompleks IV”,
 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 245/13/2012 przy ul. Kopisto w Rzeszowie,
 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Boguchwała w miejscowości Niechobrz,
 wydłużenia wydania decyzji w związku ze szczególnie skomplikowanym
charakterem sprawy dotyczącej zwrotu dofinansowania otrzymanego przez
Fundację Pro Academia Narolense na podstawie umowy o dofinansowanie
projektu z dnia 21 lipca 2010 r. (z późn. zm.), wszczętej postanowieniem z dnia
11 marca 2014 r.
4. Pozostałe tematy:
1. Informacja dotycząca przebiegu prac nad przedsięwzięciami priorytetowymi
planowanymi do realizacji na terenie województwa podkarpackiego do ujęcia
w mandacie negocjacyjnym Samorządu Województwa do Kontraktu
Terytorialnego na lata 2014-2020.
2. Propozycje projektów „flagowych” do Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
3. Propozycja projektu flagowego do Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2014–2020.
4. Analiza stanu budżetu Województwa Podkarpackiego.
5. Uszczegółowienie opisu przebiegu odcinka II trasy rowerowej w ramach projektu:
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie wraz ze
wskazaniem zmian dotyczących lokalizacji oraz kategorii.
Przedmiotem 344. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 30 kwietnia 2014 r. był następujący temat:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zmiany
zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament
Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej w ramach budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2014 r.
Przedmiotem 345. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 6 maja 2014 r. były następujące tematy:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
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 zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas konferencji „RegionGospodarka-Unia”,
 wyrażenia dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu zgody na
wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności
zwykłego zarządu,
 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego,
 regulaminu udzielania dotacji celowych szkołom wyższym z terenu województwa
podkarpackiego,
 realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim /2 uchwały/,
 wydzierżawienia Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
zabudowanej nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Kościuszki 2,
 przeprowadzenia prezentacji tradycji mleczarstwa i degustacji produktów
i wyrobów mleczarskich podczas Międzynarodowych Targów Żywności
i Produktów Ekologicznych EKOGALA oraz Imprezy Towarzyszącej „Tradycyjne
Smaki Podkarpackie”,
 wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas
Pucharu Europy na handbike-ach,
 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na
nabycie urządzenia do tympanometrii i otoemisji,
 wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi
konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej
w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,
 wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi
konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Pulmonologii i Chorób Alergicznych
Układu Oddechowego w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,
 przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli,
 powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na
dofinansowanie w 2014 r. zadań z zakresu pomocy społecznej,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych w Wojewódzkim Programie
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu
profilaktyki
i
rozwiązywania
problemów
alkoholowych
określonych
w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2014 – 2020,
 zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię
Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 rok,
 zatwierdzenia
raportów
kwartalnych
dotyczących
nieprawidłowości
w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
 udzielenia pełnomocnictwa,
 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań,
 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie,
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 powołania dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu - s.p.z.o.z.,
 rozwiązania stosunku pracy nauczyciela dyplomowanego – dyrektora Zespołu
Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu,
 zmiany uchwały Nr 343/8140/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania
Komisji Nagród.
Przedmiotowa zmiana uchwały polega na powołaniu Pani Magdaleny Mach,
dziennikarki Gazety Wyborczej do składu ww. Komisji.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa przyjął 2 projekty uchwały Sejmiku Województwa, które
przekazano pod obrady Sejmiku Województwa.
3. Wydanie decyzji Zarządu w sprawie zwrotu przez Pana Inereusza Krystel
prowadzącego działalność pod nazwą Firma Handlowo – Produkcyjno –
Usługowa „DIK” Ireneusz Krystel środków przeznaczonych na realizację
programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych na
podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I-VII
RPO WP na lata 2007-2013 „Realizacja usług mechaniki samochodowej w Nowej
Dębie szansą na rozwój Firmy Handlowo – Produkcyjno – Usługowej „DIK”
nr UDA-RPPK.01.01.00-18-014/09-00 z dnia 2 września 2010 r. (z późn. zm.).
4. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Nowa Dęba, obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy
potokiem Bystrzyk a ul. J. Korczaka i ul. Ks. H. Łagockiego,
 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 2/2013 w miejscowości Borek Mały w gminie Ostrów,
 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
nr 1/2013, obszaru położonego w rejonie skrzyżowania ulic Nosala - Strażacka
w Dębicy.
5. Pozostałe tematy:
1. Zestawienie wniosków złożonych przez Departamenty Urzędu do zmian
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r., na sesję Sejmiku
Województwa w miesiącu maju br.
2. Sprawozdanie roczne z realizacji komponentu regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu, narastająco, wg stanu na
31.12.2013 r.
3. Informacja dotycząca zabezpieczenia w budżecie województwa podkarpackiego
kwoty 7 000 000,00 zł celem zawarcia umowy o świadczenie kolejowych
przewozów pasażerskich na dwa miesiące, tj. listopad i grudzień 2014 r.
4. Informacja dotycząca wnioskowanych przez Departament Dróg i Publicznego
Transportu Zbiorowego zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2025.
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Przedmiotem 346. posiedzenia Zarządu
w dniu 8 maja 2014 r. był następujący temat:

Województwa

Podkarpackiego

1. Informacja Marszałka Województwa dotycząca prowadzenia przez pracownika
Urzędu Marszałkowskiego oraz pracownika Filharmonii Podkarpackiej
w Rzeszowie działalności w sektorze usług związanych z nadzorowaniem
inwestycji realizowanych z funduszy unijnych.
Przedmiotem 347. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 9 maja 2014 r. były następujące tematy:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie
wyrażenia zgody na realizację zadań budów chodników w ciągach dróg
wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2014 roku.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa, który
przekazano pod obrady Sejmiku Województwa.
3. Pozostałe tematy:
1. Informacja Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego na temat
wniosków dotyczących wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025.

Treść podjętych uchwał znajduje się na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego:
http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/uchwaly-zarzadu
Ponadto Członkowie Zarządu – w ramach upoważnień udzielonych im przez Marszałka Województwa
– sprawowali bieżący nadzór nad działalnością poszczególnych Departamentów Urzędu
Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
Informację niniejszą opracowano w Kancelarii Zarządu na podstawie protokołów posiedzeń Zarządu
Województwa Podkarpackiego.
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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego
o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego
podjętych na XLV sesji w dniu 22 kwietnia 2014 r.

Wszystkie uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do legalizacji
organom nadzoru. Uchwały wymagające publikacji zostały przekazane do Redakcji
Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego.

1) Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów:
 Nr XLV/952/14 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego
na 2014r. – o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmian
zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz
dyrektorów jednostek organizacyjnych,
 Nr XLV/953/14 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025 – o zmianach w WPF
wynikających z uchwały zawiadomiono wg właściwości dyrektorów
departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych.
2) Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Środowiska:
 Nr XLV/935/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Kołaczyce oraz
wyznaczenia nowej aglomeracji Kołaczyce – uchwała została przekazana przy
piśmie z dnia 5 maja 2014 r., znak: OS-II.0006.17.2013.PC Gminie Kołaczyce
oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w celu wykorzystania,
 Nr XLV/936/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jarosław oraz
wyznaczenia nowej aglomeracji Jarosław – uchwała została przekazana przy
piśmie z dnia 5 maja 2014 r., znak: OS-II.0006.18.2013.PC Gminie Miasto
Jarosław i Gminie Pawłosiów oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej w celu wykorzystania,
 Nr XLV/937/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sędziszów
Małopolski oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sędziszów Małopolski – uchwała
została przekazana przy piśmie z dnia 5 maja 2014 r., znak: OSII.0006.19.2013.PC Gminie Sędziszów Małopolski oraz Prezesowi Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej w celu wykorzystania,
 Nr XLV/938/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gorzyce oraz
wyznaczenia nowej aglomeracji Gorzyce – uchwała została przekazana przy
piśmie z dnia 5 maja 2014 r., znak: OS-II.0006.21.2013.PC Gminie Gorzyce oraz
Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w celu wykorzystania.
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 Nr XLV/939/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stalowa Wola
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Stalowa Wola została przekazana przy
piśmie z dnia 5 maja 2014 r., znak: OS-II.0006.23.2013.PC Gminie Miasto
Stalowa Wola oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w celu
wykorzystania.
 Nr XLV/940/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Przedmieście
Czudeckie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Przedmieście Czudeckie –
uchwała została przekazana przy piśmie z dnia 5 maja 2014 r., znak: OSII.0006.1.2014.PC Gminie Czudec oraz Prezesowi Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej w celu wykorzystania.
 Nr XLV/941/14 w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Dukla i Równe
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dukla i Równe – uchwała
została
przekazana przy piśmie z dnia 5 maja 2014 r., znak: OS-II.0006.22.2013.PC
Gminie Dukla oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w celu
wykorzystania,
 Nr XLV/942/14 w sprawie likwidacji dotychczasowych aglomeracji Majdan
Królewski i Krzątka oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Majdan królewski i
Krzątka – uchwała została przekazana przy piśmie z dnia 5 maja 2014 r., znak:
OS-II.0006.20.2013.PC Gminie Majdan Królewski oraz Prezesowi Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej w celu wykorzystania,
 Nr XLV/943/14. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wilcza Wola
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wilcza Wola – uchwała została przekazana
przy piśmie z dnia 5 maja 2014 r., znak: OS-II.0006.25.2013.PC Gminie
Dzikowiec oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w celu
wykorzystania,
 Nr XLV/944/14. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Baligród oraz
wyznaczenia nowej aglomeracji Baligród – uchwała została przekazana przy
piśmie z dnia 5 maja 2014 r., znak: OS-II.0006.26.2013.PC Gminie Baligród oraz
Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w celu wykorzystania.
 Nr XLV/945/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Krzywcza oraz
wyznaczenia nowej aglomeracji Krzywcza – uchwała została przekazana przy
piśmie z dnia 5 maja 2014 r., znak: OS-II.0006.3.2014.PC Gminie Krzywcza oraz
Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w celu wykorzystania.
 Nr XLV/946/14. w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Czermin.
Propozycja planu aglomeracji Czermin wraz z przedmiotową uchwałą Sejmiku
została przekazana pismem z dnia 5 maja 2014 r. znak: OS-II.0006.14.2013.PC
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w celu uzgodnienia oraz
Gminie Czermin i Gminie Borowa w celu zaopiniowania.
 Nr XLV/947/14 w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Baranów
Sandomierski. Propozycja planu aglomeracji Baranów Sandomierski, wraz z
przedmiotową uchwałą Sejmiku została przekazana pismem z dnia 5 maja 2014
r., znak: OS-II.0006.40.2013.PC Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska
w Rzeszowie i Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
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Krakowie w celu uzgodnienia oraz Gminie Baranów Sandomierski w celu
zaopiniowania.
 Nr XLV/948/14 w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji
Polańczyk. Propozycja planu aglomeracji Polańczyk wraz z przedmiotową
uchwałą Sejmiku została przekazana pismem z dnia 5 maja 2014 r. znak: OSII.0006.10.2014.PC
Regionalnemu
Dyrektorowi
Ochrony
Środowiska
w Rzeszowie i Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie w celu uzgodnienia oraz Gminie Solina w celu zaopiniowania.

3) Uchwały realizowane w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego:
 Nr XLV/924/14 w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rzeszowie – 1 egz. uchwały akceptującej przyjęte zmiany
przesłano do Dyrektora WiMBP w Rzeszowie, drugi do Prezydenta Miasta
Rzeszowa oraz jeden egzemplarz przekazano do Rejestru Instytucji Kultury,
 Nr XLV/951/14 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego – uchwała
w trakcie realizacji. Na podstawie powyższej uchwały Beneficjenci zostali
poinformowani o przyznaniu dotacji i zobowiązani do złożenia aktualizacji
zakresu i kosztorysu prac.
4) Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji i Nauki:
 Nr XLV/932/14 w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły MedycznoSpołecznej dla Dorosłych w Stalowej Woli,
 Nr XLV/933/14w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli,
 Nr XLV/931/14 w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu,
 Nr XLV/930/14 w sprawie utworzenia Policealnej Szkoły MedycznoSpołecznej dla Dorosłych w Mielcu.
Uchwały zostały przesłane do Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a następnie
podjęte zostaną czynności zmierzające do utworzenia, z dniem 1 września
2014 r., Medyczno-Społecznych Centrów.
 Nr XLV/950/14 w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Podkarpackiego na rok 2014” z dnia 22 kwietnia 2014 r. powiadomiono podmioty o przyjęciu do dofinansowania środkami Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej zadań inwestycyjnych oraz wnioskodawców,
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których zadania nie zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach
Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego.
5) Uchwała realizowana w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki
Mieniem:
 XLV/934/14 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków umowy najmu
zawartej przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z Panem
Ryszardem Nepalskim zam. os. Armii Krajowej 21, 37-500 Jarosław - uchwała
została przekazana do Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu w
celu zmiany warunków umowy najmu z Panem Ryszardem Nepalskim zam.
os. Armii Krajowej 21, 37-500 Jarosław.

6) Uchwała realizowana w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki
Społecznej:
 XLV/949/14 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny
Pracy w Rzeszowie – uchwała została przekazana do realizacji dyrektorowi
podmiotu leczniczego.
7) Uchwały realizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w
Rzeszowie:
 NR XLV/929/14 w sprawie uchwalenia "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020".
"Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
lata 2014 - 2020" opublikowano na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie - www.rops.rzeszow.pl
Zadania przewidziane do wykonania w ramach Wojewódzkiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020
realizowane będą corocznie przy współpracy z innymi organami administracji
publicznej działającymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z
późn. zm.). Dnia 6 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 345/8225/14 Zarząd
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert na
realizację w 2014 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020,
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NR XLV/928/14 w sprawie uchwalenia "Ramowego programu ochrony ofiar przemocy
w rodzinie". "Ramowy program ochrony ofiar przemocy w rodzinie" opublikowano na
stronie
Regionalnego
Ośrodka
Polityki
Społecznej
w
Rzeszowie
-

www.rops.rzeszow.pl












Ramowy program określa części składowe programów ochrony ofiar przemocy
w rodzinie realizowanych w województwie podkarpackim. Pokazuje jakie mogą
być cele, działania, na co należy zwrócić szczególną uwagę, realizując tego typu
programy.
Ramy oddziaływań mających na celu ochronę ofiar przemocy w rodzinie zawarte
w niniejszym programie mogą stanowić podstawę dla opracowania i realizacji
programów uwzględniających lokalną specyfikę.
Podmiotami realizującymi/współrealizującymi program ochrony ofiar przemocy
w rodzinie mogą być:
jednostki organizacyjne pomocy społecznej działające,
specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
organizacje pozarządowe podejmujące działania na rzecz osób i rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej,
jednostki wymiaru sprawiedliwości i ochrony porządku publicznego,
placówki oświaty mające bezpośredni kontakt z dziećmi i młodzieżą,
placówki służby zdrowia, zwłaszcza placówki „pierwszego kontaktu”,
komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,
inne podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie mające
charakter interdyscyplinarny, bądź specjalistyczny.
NR XLV/927/14 w sprawie uchwalenia "Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020".
"Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 2020" opublikowano na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Rzeszowie - www.rops.rzeszow.pl
Zadania przewidziane do wykonania w ramach Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 realizowane będą
corocznie przy współpracy z innymi organami administracji publicznej
działającymi
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2010 r. Nr 234, poz. 1536).
Dnia 6 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 345/8224/14 Zarząd Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie
w 2014 roku zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie określonych
w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014
– 2020,
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 NR XLV/926/14 w sprawie uchwalenia "Ramowego programu oddziaływań
korekcyjno
–
edukacyjnych
dla
osób
stosujących
przemoc
w rodzinie".
"Ramowy program oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie" opublikowano na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie - www.rops.rzeszow.pl
Ramowy Program określa, co może znajdować się w programach oddziaływań
korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
realizowanych
w Województwie Podkarpackim. Pokazuje jakie mogą być cele i na co należy
zwrócić szczególną uwagę realizując tego typu programy.
Ramy oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych zawarte w niniejszym programie
mogą stanowić podstawę dla opracowania i realizacji programów,
uwzględniających lokalną specyfikę.
Na mocy art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.)
opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie należy do zadań z zakresu administracji
rządowej realizowanych przez powiat.
Powiat może zlecić opracowanie i realizację programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w trybie przewidzianym
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) podmiotom
wymienionym w art. 3 tejże ustawy.
8) Uchwała realizowana w Departamencie Dróg, Transportu Publicznego i
Zbiorowego:
 Nr
XLV/925/14 w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju
transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego” – uchwała jest w
trakcie realizacji.

Rzeszów, 2014- 05- 12
Dokument przygotowano na podstawie informacji
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
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