OR-VII.0021.6.2013.ES

INFORMACJA
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego
w okresie od 11 czerwca 2013 r. do 4 lipca 2013 r.
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego
obradował na 8 posiedzeniach:
 nr 239 w dniu 11 czerwca 2013 r.,
 nr 240 w dniu 13 czerwca 2013 r.,
 nr 241 w dniu 14 czerwca 2013 r.,
 nr 242 w dniu 18 czerwca 2013 r.,
 nr 243 w dniu 20 czerwca 2013 r.,
 nr 244 w dniu 25 czerwca 2013 r.,
 nr 245 w dniu 28 czerwca 2013 r.,
 nr 246 w dniu 2 lipca 2013 r.
Przedmiotem 239. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 11 maja 2013 r. były następujące punkty:

Podkarpackiego

I. Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego, w tym:
1)












o tematyce organizacyjnej w sprawie:
udzielenia upoważnienia /2 uchwały/,
odwołania Pełnomocnika Zarządu Województwa Podkarpackiego,
udzielenia pełnomocnictwa,
udzielenia pełnomocnictw,
zmiany uchwały Nr 135/3065/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
2 maja 2012 r.,
zmiany uchwały Nr 176/4140/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
8 października 2012 r.,
realizacji zadania publicznego w zakresie kultury /2 uchwały/,
zmian regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Podkarpackiego w 2013 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu przeciwdziałania
narkomanii określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2012-2016,
powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
określonych w Obszarze IV, Cel 2. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013, tj. Wojewódzkim
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 – 2013,
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 wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa
/3 uchwały/,
2) z zakresu rozwoju regionalnego w sprawie:
 rozpatrzenia protestu /15 uchwał/,
 zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 za rok 2012,
 wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu
pn. Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój – nr
RPPK.07.01.00-18-044/10 złożonego przez Gminę Iwonicz Zdrój w ramach
działania 7.1 Rewitalizacja miast RPO WP na lata 2007 – 2013,
 wyrażenia zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu
pn. E – usługi w nowoczesnej bibliotece nr RPPK.03.01.00-18-003/12 złożonego
przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie w ramach osi
III Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007 – 2013,
 zmiany Uchwały Nr 209/4869/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wydłużenia terminów spełnienia warunków
wejścia w życie umów/decyzji o dofinansowanie projektów realizowanych
w ramach osi priorytetowych II – VII Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zmienionej Uchwałą
Nr 218/5143/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 marca 2013 r.
oraz Uchwałą Nr 225/5371/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
23 kwietnia 2013 r.,
 wyrażenia zgody na dokonanie zmian w projekcie kluczowym pn. „Zabytkowy
konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijnokulturowym” - nr RPPK.07.01.00-18-001/09, realizowanym przez Zakon Braci
Mniejszych OO. Bernardynów Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny w ramach osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013,
 zmiany
Regulaminu
konkursu
zamkniętego
dla
naboru
wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza
i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 – nabór 2011,
 zmiany
Regulaminu
konkursu
zamkniętego
dla
naboru
wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Regionalny system
innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013 – nabór 2011,
 stanu realizacji projektów wybranych 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,
 wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów,
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 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,
3) dotyczące promocji województwa w sprawie:
 realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim /4 uchwały/,
 organizacji misji gospodarczej do obwodu chersońskiego oraz obwodu
odeskiego,
 wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas
XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej Rzeszów – Częstochowa,
 wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Dnia
Kultury Ludowej pn. ,,Od ziarenka do bochenka…”,
4) o tematyce majątkowej w sprawie:
 udostępnienia nieruchomości i ruchomości Szpitala Wojewódzkiego Nr 2
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu
w Rzeszowie na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku
lekarskim,
 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka
Chopina w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego,
 wyrażenia zgody dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rzeszowie na zbycie ruchomych aktywów trwałych,
5) o tematyce finansowej w sprawie:
 zabezpieczenia środków finansowych /3 uchwały/,
 wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umów o dofinansowanie
projektów,
 zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego,
 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na
ustanowienie zabezpieczenia na ruchomych aktywach trwałych,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Szpitala
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Specjalistycznego
Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego
Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego
w Jarosławiu,
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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego
Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego
w Żurawicy,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego
Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Obwodu
Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Rzeszowie,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Obwodu
Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z w Przemyślu,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 r. Wojewódzkiego
Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.
II.

Decyzje Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa wydał 1 decyzję w sprawie ustanowienia prawa trwałego
zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

III.

Postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa wydał 5 postanowień, w tym w sprawie:
– uzgodnienia
projektu
zmiany
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego /1 postanowienie/,
– uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
/2 postanowienia/,
– wyrażenia opinii o wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
/2 postanowienia/.

IV.

Pozostałe tematy:
1. Informacja Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 nt. realizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013 w roku 2012 – zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r.
2. Informacja pn. “Ocena zasobów pomocy społecznej w Województwie
Podkarpackim – 2012 rok”.
3. Informacja nt. zleceń płatności ze środków europejskich przekazanych do Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz
beneficjentów w miesiącu maju 2013 r. w ramach RPO WP.
4. Informacja dotycząca Programu Strategicznego „Błękitny San”.
5. Wniosek o dokonanie wyboru sposobu oraz określenie harmonogramu
postępowań przy powołaniu poszczególnych dyrektorów instytucji kultury
prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.
6. Informacja dotycząca rozwiązania problemów z systemami teleinformatycznymi
w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego.
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Przedmiotem 240. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 13 czerwca 2013 r. były następujące punkty:

Podkarpackiego

I.

Prezentacja „Wstępnego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
dla województwa podkarpackiego na lata 2014-2020”.

II.

Informacja dotycząca utrudnień komunikacyjnych:
- w transporcie kolejowym na linii Sanok – Zagórz – Łupków,
- w transporcie drogowym na odcinku Zagórz – Komańcza.

III. Projekty uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa przyjął 13 projektów uchwał Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku Województwa.
Przedmiotem 241. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu
14 czerwca 2013 r. była uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego
w sprawie działań promocyjnych podczas 21. Edycji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
Przedmiotem 242. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu
18 czerwca 2013 r. były następujące punkty:
I.

Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego, w tym:

1) o tematyce organizacyjnej w sprawie:
 udzielenia pełnomocnictwa /7 uchwał/,
 przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od
Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli,
 uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury,
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy,
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu,
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie,
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu,
 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna,
 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert z zakresu turystyki w 2013
roku,
2) z zakresu rozwoju regionalnego w sprawie:
 wyrażenia zgody na utworzenie biblioteki publicznej w budynku Zespołu Szkół
w Dynowie (Szkoła Podstawowa nr 1), który był poddany termomodernizacji
w ramach projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na
terenie Gminy Miejskiej Dynów” – nr RPPK.02.02.00-18-031/09 zrealizowanego
przez Gminę Miejską Dynów w ramach Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna
RPO WP na lata 2007-2013,
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 wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu pn. „Odtworzenie
infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach”, realizowanego w ramach Osi
Priorytetowej 7 „Spójność wewnątrzregionalna” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 dokonania ponownej oceny strategicznej projektu zrealizowanego przez Miejską
Komunikację Samochodową Sp. z o.o. w Mielcu w ramach działania 2.1
Infrastruktura komunikacyjna schemat D Transport publiczny RPO WP na lata
2007-2013,
 zmiany uchwały nr 211 / 4959 / 13 z dnia 19 lutego 2013 r.,
 przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania projektu
kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych
Technologii – powiat sanocki” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 przyjęcia stanowiska dotyczącego zmiany zakresu rzeczowego projektu
kluczowego pn. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii
Wytwarzania – powiat jasielski” realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 zmiany Uchwały Nr 127/2851/12 z dnia 27 marca 2012 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,
 zmiany Uchwały Nr 193/3677/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 26 maja 2009 r.,
 zmiany Uchwały Nr 86/1926/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 18 października 2011 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,
 wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektów,
 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,
3) dotyczące promocji województwa w sprawie:
 realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim (8 uchwał),
 przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas
Ogólnopolskich Dni Flisactwa oraz zakończenia Flisu „Szlakiem Błękitnego
Sanu”,
 zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas XXIV Międzynarodowego
Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków,
4) o tematyce majątkowej w sprawie:
 przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzecich
nieograniczonych nieruchomości położonych w Krośnie,

przetargów

ustnych
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 wyrażenia zgody Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na nabycie w formie
darowizny nieruchomości,
5) o tematyce finansowej w sprawie:
 wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych,
 wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie
projektu,
 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2013 rok,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum
Okręgowego w Rzeszowie,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum
Podkarpackiego w Krośnie,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum Kultury
Ludowej w Kolbuszowej,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum
Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Muzeum Marii
Konopnickiej w Żarnowcu,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Arboretum
i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Galerii Sztuki
Współczesnej w Przemyślu,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Wojewódzkiego
Domu Kultury w Rzeszowie,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Centrum
Kulturalnego w Przemyślu,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Filharmonii
Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie,
 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Teatru
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
 udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013
roku,
 wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa
Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego w 2013 r.,
 przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2013 r.,
 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2014 – 2015,
 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r. /3 uchwały/.
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II.

Projekty uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa zaopiniował 23 projekty uchwał Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku Województwa.
Ponadto, Zarząd Województwa przyjął 6 projektów uchwał Sejmiku
Województwa Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku
Województwa.

III.

Postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa wydał 9 postanowień, w tym w sprawie:
 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
/4 postanowienia/,
 wyrażenia opinii o wniosku, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
/5 postanowień/.

IV.

Decyzje Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa wydał 30 decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu
na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.

V.

Pozostałe tematy:
Informacje w sprawie wyników rozstrzygniętych postępowań przetargowych,
kwotach powstałych oszczędności, braków lub o rezygnacji zadań ujętych
w budżecie Województwa na rok 2013 realizowanych przez Departamenty
Urzędu Marszałkowskiego oraz pozostałe jednostki organizacyjne Województwa
Podkarpackiego (3 informacje).
Informacja dot. korekt finansowych w projekcie pn. „Przygotowanie i realizacja
budowy łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - granica województwa Przeworsk -Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska” – realizowanym przez
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
Informacja w sprawie terminów dostarczenia pozwoleń na budowę dla projektów
realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wybranych warunkowo
do dofinansowania w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007 – 2013 w lutym br.
Zbiorcze informacje o zleceniach płatności przekazanych do Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu
maju 2013 r.
Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum
Hurtowego „AGROHURT” S.A.

1.

2.

3.

4.
5.

Przedmiotem 243. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu
20 czerwca 2013 r. były następujące punkty:
I.

Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego, w tym:
1) o tematyce organizacyjnej w sprawie:
 jednostronnego
rozwiązania
umowy
Nr
8.2.2/III.16/114/10/U/69/11
o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki
fundusz stypendialny dla doktorantów”,
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 jednostronnego rozwiązania umowy Nr 8.2.2/I.46/46/10/U/7/10 o przekazywanie
stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz
stypendialny dla doktorantów”,
 jednostronnego
rozwiązania
umowy
Nr
8.2.2/III.35/133/10/U/73/11
o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki
fundusz stypendialny dla doktorantów”,
 jednostronnego rozwiązania umowy Nr 8.2.2/I.30/30/10/U/22/10 o przekazywanie
stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz
stypendialny dla doktorantów”,
 jednostronnego
rozwiązania
umowy
Nr
8.2.2/II.37/97/10/U/52/10
o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki
fundusz stypendialny dla doktorantów”,
 jednostronnego
rozwiązania
umowy
Nr
8.2.2/II.32/92/10/U/47/10
o przekazywanie stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki
fundusz stypendialny dla doktorantów”,
 jednostronnego rozwiązania umowy Nr 8.2.2/I.47/47/10/U/11/10 o przekazywanie
stypendium w ramach projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz
stypendialny dla doktorantów”,
 przyjęcia stanowiska,
 zmiany Uchwały Nr 198/4609/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia rocznego planu
kontroli problemowych i sprawdzających prowadzonych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w 2013 r. w wojewódzkich
samorządowych jednostkach organizacyjnych,
 wystąpienia do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wnioskiem
o wszczepcie kontroli doraźne,
2) o tematyce finansowej w sprawie:
 przyjęcia autopoprawek do projektu
Podkarpackiego w sprawie zmian w
Województwa Podkarpackiego.

Uchwały Sejmiku Województwa
wieloletniej prognozie finansowej

Przedmiotem 244. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu
25 czerwca 2013 r. były następujące punkty:
I.

Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego, w tym:
1) o tematyce organizacyjnej w sprawie:
 powołania nowego członka Rady Muzeum przy Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej oraz zmiany Uchwały nr 23/340/11 Zarządu Województwa
Podkarpackiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie powołania Rady Muzeum
przy Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
 powołania nowego członka Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym Ziemi
Przemyskiej w Przemyślu oraz zmiany Uchwały nr 60/1294/11 Zarządu
Województwa Podkarpackiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie powołania Rady
Muzeum przy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Mielcu,
 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie,
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 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata
na stanowisko dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej
w Stalowej Woli,
 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych w Dębicy,
 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Rzeszowie,
 zatwierdzenia konkursu na dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu,
 informacji o stanie przygotowań zmierzających do utworzenia Podkarpackiej
Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ustrzykach Dolnych,
 przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
 powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu
ofert na realizację w roku 2013 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym,
2) z zakresu rozwoju regionalnego w sprawie:
 przyjęcia Harmonogramu działań poprzedzających uchwalenie Strategii rozwoju
województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020 (SRW) Aktualizacja 2013 –
2020,
 rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu Strategii rozwoju
województwa podkarpackiego na lata 2007 – 2020. Aktualizacja na lata 20132020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,
 przyjęcia projektu Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 20072020. Aktualizacja na lata 2013-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko,
 zatwierdzenia zmian w dokumencie „Prawa i obowiązki Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,
 przyjęcia zmian do Uchwały nr 190/3586/09 Zarządu Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 maja 2009 r.,
 udzielania zaliczek w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność
wewnątrzregionalna działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007 - 2013 oraz zmiany Uchwały Nr 42/798/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.,
 dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego pn.
„Odbudowa mostów w miejscowości Ropczyce w ciągu dróg gminnych:
Nr 107510R Pietrzejowa-Witkowice – ul. Szkolna w km 0+406,50 oraz
Nr 107539R Chechły-Chechły – ul. Strażacka w km 0+415,20” do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej II Infrastruktura techniczna działania 2.1 Infrastruktura
komunikacyjna, schemat C – Drogi gminne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
3) dotyczące promocji województwa w sprawie:
 realizacji zadania publicznego w zakresie kultury,
10

 wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego,
 uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Trzeźwe
Podkarpacie – rodzinne pożegnanie wakacji” przez Parafię pw. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie,
4) o tematyce majątkowej w sprawie:
 wyrażenia zgody dla Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rzeszowie na zbycie ruchomych aktywów trwałych,
5) o tematyce finansowej w sprawie:
 zmiany Uchwały nr 232/5533/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2013 roku
zadań dot. pierwszego wyposażenia Centrum Integracji Społecznej,
 wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa
Podkarpackiego na realizację w 2013 roku zadań w ramach Wojewódzkiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016,
 wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa
Podkarpackiego na realizację w 2013 roku zadań z zakresu profilaktyki
uzależnień określonych w Obszarze IV, Cel 2. Wojewódzkiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013,
tj. Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010
– 2013.
II. Projekty uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju województwa
podkarpackiego na lata 2007 - 2013, który przekazano pod obrady Sejmiku
Województwa.
III.

Postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa wydał 2 postanowienia, w tym w sprawie:
– uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
/1 postanowienie/,
– uzgodnienia
projektu
zmiany
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego /1 postanowienie/.

IV. Pozostałe tematy:
1. Informacja Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w sprawie
wyników rozstrzygniętych postępowań przetargowych, kwotach powstałych
oszczędności, braków lub o rezygnacji zadań ujętych w budżecie Województwa”
na rok 2013.
2. Raport z analizy prawnej i ekonomiczno-finansowej Podkarpackiego Funduszu
Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Informacja Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej o wynikach
rozstrzygniętych postępowań przetargowych.
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Przedmiotem 245. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 28 czerwca 2013 r. były następujące punkty:
I.

Podkarpackiego

Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego, w tym:
1) o tematyce organizacyjnej w sprawie:
 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością,
 upoważnienia Skarbnika Województwa Podkarpackiego- Głównego Księgowego
Budżetu Województwa,
 upoważnienia zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów
(2 uchwały),
 upoważnienia do przeprowadzenia postępowania związanego ze strategiczną
oceną oddziaływania na środowisko Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
 udzielenia pełnomocnictwa p. o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie,
 udzielenia pełnomocnictw,
 zmiany Uchwały Nr 121/2748/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 13 marca 2012 r.,
 upoważnienia p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
(2 uchwały),
 zmiany Uchwały Nr 169/4007/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 18 września 2012 r. zmienioną uchwałą Nr 187/4334/12
z dnia 12 listopada 2012 r.,
 zmiany Uchwały Nr 284/4721/06 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 3 października 2006 r.,
 udzielenia pełnomocnictwa (2 uchwały),
 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 r. (2 uchwały),
 Stanowiska - protestu dotyczącego projektu nowego rozporządzenia Komisji
Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych,
2) z zakresu rozwoju regionalnego w sprawie:
 zawarcia umowy licencji,
 przyjęcia Listy rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów
kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach
działania 4.4 RPO WP,
 zmiany uchwały nr 225 / 5368 / 13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie
dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V
Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B –
System oświaty RPO WP na lata 2007-2013,
 uznania kwalifikowalności kosztów w projekcie kluczowym pn. „Odbudowa
obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”- nr RPPK.05.03.00-18-003/12
realizowanym przez Miasto Jasło w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego oraz wydłużenie terminu
realizacji
projektu
kluczowego
nr
RPPK.06.00.00-18-001/11
pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu
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udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” realizowanego przez Związek
Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 zmian w projekcie pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Mielca”
realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 wydłużenia terminu dostarczenia prawomocnych pozwoleń na budowę w ramach
projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury zaopatrzenia w wodę na
terenie Gminy Pilzno” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
3) o tematyce majątkowej w sprawie:
 przeznaczenia do sprzedaży w drodze czwartych przetargów ustnych
nieograniczonych nieruchomości położonych w miejscowości Potok, gmina
Jedlicze, stanowiących własność Województwa Podkarpackiego,
4) o tematyce finansowej w sprawie:
 zmiany Uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji
celowych dla spółek wodnych w 2013 r.,
 zmiany Uchwały Nr 208/4830/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – finansowego
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2013 r.,
 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez
Departament Rozwoju Regionalnego,
 planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2013 r.
II. Projekty uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa przyjął 11 projektów uchwał Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku Województwa.
III.

Decyzje Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa wydał 12 decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu
na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.

IV.

Pozostałe tematy:
1. Informacja w sprawie wyników rozstrzygniętych postępowań przetargowych,
kwotach powstałych oszczędności, braków lub o rezygnacji zadań ujętych
w budżecie Województwa” na rok 2013. (2 informacje).
2. Informacja Departamentu Ochrony Środowiska oraz nadzorowanych jednostek:
Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Zespołu Parków
Krajobrazowych w Przemyślu w sprawie wyników rozstrzygniętych postępowań
przetargowych, kwotach powstałych oszczędności, braków lub o rezygnacji
z planowanych zadań ujętych w budżecie Województwa na 2013 rok.
3. Informacja w sprawie korekty raportów kwartalnych dotyczących informacji
o działaniach następczych prowadzonych w związku z nieprawidłowościami
wykrytymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 i zgłoszonymi do Komisji Europejskiej.
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4. Wnioski o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik
nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie wolnych środków w ramach działania 2.2
Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013.
Przedmiotem 246. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 2 lipca 2013 r. były następujące punkty:
I.

Podkarpackiego

Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego, w tym:

1) o tematyce organizacyjnej w sprawie:
– realizacji zadania publicznego w zakresie kultury,
– uchylenia Uchwały Nr 151/2727/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie doraźnych kontroli
merytorycznych zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, finansowanych lub
dofinansowanych z budżetu Województwa Podkarpackiego,
– udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie,
– powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania
problemów
alkoholowych
określonych
w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2007 – 2013,
– zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medycznej
Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli,
– zmiany Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
– przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
RPO WP,
– wyrażenia zgody na realizację zadań remontów chodników w ciągach dróg
wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w 2013 roku,
– wyrażenia zgody na realizację zadań budowy chodników w ciągach dróg
wojewódzkich realizowanych wspólnie z JST na terenie województwa
podkarpackiego w 2013 roku,
– przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
– przeprowadzenia
kontroli
w
Wojewódzkim
Podkarpackim
Szpitalu
Psychiatrycznym im prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy udzielenia
pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie,
– zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medycznej
Szkoły Policealnej w Mielcu,
– zmiany uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Medycznej
Szkoły Policealnej w Łańcucie,
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2) z zakresu rozwoju regionalnego w sprawie:
– przyjęcia wzoru aneksu do umów określających szczegółowe zasady współpracy
przy realizacji Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej”,
– zatwierdzenia zmian dokumentacji przetargowej w projekcie pn: „Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” w ramach
Działania II.1, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
– wyrażenia zgody na zmianę terminów zakończenia realizacji projektu,
– zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków
o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.2 Instytucje otoczenia
biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013 – nabór 2010,
3) dotyczące promocji województwa w sprawie:
– realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim /6 uchwał/,
– organizacji konkursu Piękna Wieś Podkarpacka 2013,
– Realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego PROW 2007 – 2013 na 2013 rok,
4) o tematyce majątkowej w sprawie:
– przekazania sieci i urządzeń elektroenergetycznych wykonanych w ramach
realizacji zadania pod nazwą ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik –
Łańcut – Dylągówka – Szklary, odcinek granica województwa – Leżajsk” na rzecz
PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
– przyjęcia stanowiska dot. przejęcia przez Województwo Podkarpackie obiektów
stadionu RESOVIA,
– nieodpłatnego przekazania na rzecz OSP w Tarnobrzegu, os. Nagnajów mebli
biurowych, stanowiących wyposażenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie,
– nieodpłatnego przekazania na rzecz OSP w Tarnobrzegu, os. Wielowieś mebli
biurowych, stanowiących wyposażenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie,
– nieodpłatnego przekazania na rzecz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Tarnobrzegu mebli biurowych, stanowiących wyposażenie Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie,
– nieodpłatnego przekazania na rzecz OSP w Gorzycach mebli biurowych,
stanowiących wyposażenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
5) o tematyce finansowej w sprawie:
– udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2013
roku,
– wprowadzenia zmian do umowy pomiędzy Samorządem Województwa
Podkarpackiego a Gminą Miejską Mielec,
– wprowadzenia zmian do porozumienia zawartego pomiędzy Województwem
Podkarpackim a Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim,
– zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2013 r.,
– złożenia wniosku o udzielenie dotacji na zadanie polegające na sporządzeniu
programu ochrony środowiska przed hałasem,
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– pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca
Pio w Przemyślu za 2012 rok,
– pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala
Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy za 2012 rok,
– pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2012 rok,
– wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie
projektu.
II.

III.

Projekty uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa przyjął 2 projekty uchwał Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku Województwa.
Decyzje Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa wydał 25 decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu
na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
na nieruchomościach stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.

IV.

Postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa wydał 10 postanowień, w tym w sprawie:
– uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
/9 postanowień/,
– uzgodnienia
projektu
zmiany
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego /1 postanowienie/.

V.

Pozostałe tematy:
1. Informacja w sprawie wyników rozstrzygniętych postępowań przetargowych,
kwotach powstałych oszczędności, braków lub o rezygnacji z planowanych
zadań ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2013 rok.
2. Informacja nt. organizacji 3. Etapu 70. Tour de Pologne UCI World Tour.
3. Propozycje oprocentowania lokaty bankowej wg kwotowań na dzień 2 lipca
2013 r.

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 Departamencie Organizacyjnym na podstawie protokołów
posiedzeń Zarządu Województwa Podkarpackiego.
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