
 V sesja V kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 23 lutego 
2015 roku, (poniedziałek) o godzinie 1000 w sali  audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego  przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.    
 
 
Porządek obrad przewiduje: 
 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu IV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra 

Fredry w Przemyślu. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  

w Dębicy. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  

w Leżajsku. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  

w Nisku. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  

w Ropczycach. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  

w Rzeszowie. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru podpisania Porozumienia                       

o współpracy między Województwem Podkarpackim, Krajem Koszyckim, Krajem 
Preszowskim oraz Komitatem Borsod-Abaúj-Zemplén na rzecz budowy korytarza 
transportowego Via Carpatia. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl 
- Hermanowice - gr. Państwa. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach 
wielorodzinnych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. 
Ojca Pio w Przemyślu na przedłużenie umowy najmu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik 
Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy 
Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza 
Brzezickiego w Żurawicy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu 
Specjalistycznego w Rzeszowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów 
szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod 
uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015                       
w województwie podkarpackim. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Podkarpackiego jednostce samorządu terytorialnego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2015 r. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025. 



20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/15/14 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego na 2015 rok. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego na 2015 r. 

23. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w roku 2014. 

24. Raport roczny z realizacji strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020” 
(synteza). 

25. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych                 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (stan na koniec 
IV kwartału 2014 roku). 

26. Informacja dotycząca stanu wdrażania działań realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich na lata 2007-2013” w Województwie Podkarpackim (stan na koniec 2014 
roku). 

27. Sprawozdanie roczne z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2011-2016 za rok 2014. 

28. Sprawozdanie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich                       
z realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 w Województwie Podkarpackim za 
okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

29. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 

30. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. 

31. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w okresie 
od 16 stycznia 2015 r. do 6 lutego 2015 r. 

32. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na III sesji w dniu 29 grudnia 2014 r. 

33. Interpelacje i zapytania radnych. 
34. Wnioski i oświadczenia radnych. 
35. Zamknięcie sesji. 

 
 
 



PROJEKT  
 
 
 

UCHWAŁA NR ........................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE  
z dnia ........................................... 

 
w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego  

im. Aleksandra Fredry w Przemyślu 
 
 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3  
i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 i 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli 
(Dz.U. Nr 104, poz. 664, z późn. zm.), 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Likwiduje się wojewódzką jednostkę budżetową – Kolegium Nauczycielskie  
im. Aleksandra Fredry w Przemyślu po zakończeniu przez słuchaczy cyklu 
kształcenia tj. z dniem 30 września 2015 r. 

 
§ 2. 

 
1. Mienie i księgozbiór  będące we władaniu likwidowanej jednostki, o której mowa  

w § 1 przeznacza się na cele statutowe Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu. 
 

2. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
. 



 
 

UZASADNIENIE 
 

Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2013 r. Sejmik Województwa 
Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Kolegium 
Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu (uchwała nr XXX/575/13 
zmieniona uchwałą nr XXXV/669/13). O zamiarze likwidacji zawiadomiono słuchaczy 
Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu, Podkarpackiego 
Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej oraz odpowiednie władze statutowe 
związków zawodowych. 

 
Minister Edukacji Narodowej pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji 

Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu. 
 
Likwidacja Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu 

nastąpi po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia, tj. z dniem 30 września 
2015 r. 
 

W związku z powyższym podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie. 
 

 



PROJEKT  
 
 
 

UCHWAŁA NR ........................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE  
z dnia ........................................... 

 
w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium 

Języków Obcych w Dębicy 
 
 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3  
i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 i 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli 
(Dz.U. Nr 104, poz. 664, z późn. zm.), 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Likwiduje się wojewódzką jednostkę budżetową – Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych w Dębicy po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia tj. z dniem  
30 września 2015 r. 

 
§ 2. 

 
1. Mienie i księgozbiór będące we władaniu likwidowanej jednostki, o której mowa  

w § 1 przeznacza się na cele statutowe Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Rzeszowie. 
 

2. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
. 



 
 

UZASADNIENIE 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy (uchwała nr 
XXXI/594/13). O zamiarze likwidacji zawiadomiono słuchaczy Nauczycielskiego 
Kolegium Języków Obcych w Dębicy, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Ministra 
Edukacji Narodowej oraz odpowiednie władze statutowe związków zawodowych. 

 
Minister Edukacji Narodowej pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji 

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy. 
 
Likwidacja Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy nastąpi po 

zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia, tj. z dniem 30 września 2015 r. 
 

W związku z powyższym podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie. 
 

 



PROJEKT  
 
 

UCHWAŁA NR ........................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE  
z dnia ........................................... 

 
w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium 

Języków Obcych w Leżajsku 
 
 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3  
i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 i 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli 
(Dz.U. Nr 104, poz. 664, z późn. zm.), 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Likwiduje się wojewódzką jednostkę budżetową – Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych w Leżajsku po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia tj. z dniem  
30 września 2015 r. 

 
§ 2. 

 
1. Mienie i księgozbiór będące we władaniu likwidowanej jednostki, o której mowa  

w § 1 przeznacza się na cele statutowe Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława 
Chrobrego w Leżajsku. 
 

2. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
. 



 
 

UZASADNIENIE 
 

Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2013 r. Sejmik Województwa 
Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego 
Kolegium Języków Obcych w Leżajsku (uchwała nr XXXI/577/13 zmieniona uchwałą  
nr XXXV/663/13). O zamiarze likwidacji zawiadomiono słuchaczy Nauczycielskiego 
Kolegium Języków Obcych w Leżajsku, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Ministra 
Edukacji Narodowej oraz odpowiednie władze statutowe związków zawodowych. 

 
Minister Edukacji Narodowej pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji 

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku. 
 
Likwidacja Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku nastąpi 

po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia, tj. z dniem 30 września 2015 r. 
 

W związku z powyższym podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie. 
 

 



PROJEKT  
 
 

UCHWAŁA NR ........................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE  
z dnia ........................................... 

 
w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium 

Języków Obcych w Nisku 
 
 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3  
i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 i 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli 
(Dz.U. Nr 104, poz. 664, z późn. zm.), 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Likwiduje się wojewódzką jednostkę budżetową – Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych w Nisku po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia tj. z dniem  
30 września 2015 r. 

 
§ 2. 

 
1. Mienie i księgozbiór będące we władaniu likwidowanej jednostki, o której mowa  

w § 1 przeznacza się na cele statutowe Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu. 
 

2. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

Na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2013 r. Sejmik Województwa 
Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Nauczycielskiego 
Kolegium Języków Obcych w Nisku (uchwała nr XXX/578/13  
zmieniona uchwałą nr XXXV/668/13). O zamiarze likwidacji zawiadomiono słuchaczy 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku, Podkarpackiego Kuratora 
Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej oraz odpowiednie władze statutowe związków 
zawodowych. 

 
Minister Edukacji Narodowej pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji 

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku. 
 
Likwidacja Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku nastąpi po 

zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia, tj. z dniem 30 września 2015 r. 
 

W związku z powyższym podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie. 
 

 



PROJEKT  
 
 
 

UCHWAŁA NR ........................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE  
z dnia ........................................... 

 
w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium 

Języków Obcych w Ropczycach 
 
 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3  
i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 i 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli 
(Dz.U. Nr 104, poz. 664, z późn. zm.), 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Likwiduje się wojewódzką jednostkę budżetową – Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych w Ropczycach po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia tj. z dniem  
30 września 2015 r. 

 
§ 2. 

 
1. Mienie i księgozbiór będące we władaniu likwidowanej jednostki, o której mowa  

w § 1 przeznacza się na cele statutowe Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. 
 

2. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zamiaru 
likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach (uchwała  
nr XXX/579/13 zmieniona uchwałą nr XXXV/666/13). O zamiarze likwidacji 
zawiadomiono słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  
w Ropczycach, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej oraz 
odpowiednie władze statutowe związków zawodowych. 

 
Minister Edukacji Narodowej pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji 

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach. 
 
Likwidacja Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach 

nastąpi po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia, tj. z dniem 30 września 
2015 r. 
 

W związku z powyższym podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie. 
 

 
 
 



PROJEKT  
 
 

UCHWAŁA NR ........................................... 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

W RZESZOWIE  
z dnia ........................................... 

 
w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium 

Języków Obcych w Rzeszowie 
 
 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3  
i 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 885 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 i 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli 
(Dz.U. Nr 104, poz. 664, z późn. zm.), 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

 
Likwiduje się wojewódzką jednostkę budżetową – Nauczycielskie Kolegium Języków 
Obcych w Rzeszowie po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia tj. z dniem  
30 września 2015 r. 

 
§ 2. 

 
1. Nieruchomość będąca we władaniu likwidowanej jednostki, o której mowa w § 1 

przeznacza się na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego. 
 

2. Mienie ruchome i księgozbiór będące we władaniu likwidowanej jednostki, o której 
mowa w § 1 przeznacza się na cele statutowe Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Rzeszowie. 
 

3. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
. 



 
 

UZASADNIENIE 
 
 
Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zamiaru 

likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie (uchwała  
nr XXXIII/615/13 zmieniona uchwałą nr XXXV/665/13). O zamiarze likwidacji 
zawiadomiono słuchaczy Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie, 
Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej oraz odpowiednie 
władze statutowe związków zawodowych. 

 
Minister Edukacji Narodowej pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji 

Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie. 
 
Likwidacja Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie nastąpi 

po zakończeniu przez słuchaczy cyklu kształcenia, tj. z dniem 30 września 2015 r. 
 

W związku z powyższym podjęcie uchwały znajduje uzasadnienie. 
 

 
 
 



UCHWAŁA Nr………………. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia…………………………. 

 
 

w sprawie wyrażenia zamiaru podpisania Porozumienia o współpracy między 

Województwem Podkarpackim, Krajem Koszyckim, Krajem Preszowskim oraz 

Komitatem Borsod-Abaúj-Zemplén na rzecz budowy korytarza transportowego Via 

Carpatia. 

 
 
Na podstawie art. 18 pkt 14 w związku z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.). 
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
Wyraża się zamiar podpisania Porozumienia o współpracy między Województwem 

Podkarpackim, Krajem Koszyckim, Krajem Preszowskim oraz Komitatem Borsod-Abaúj-

Zemplén na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia po uzyskaniu zgody 

ministra właściwego do spraw zagranicznych. 

 
§ 2 

 
Uchwalę wraz z projektem Porozumienia o współpracy między Województwem 

Podkarpackim, Krajem Koszyckim, Krajem Preszowskim oraz Komitatem Borsod-Abaúj-

Zemplén na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały przekazuje się do ministra właściwego do spraw zagranicznych w celu 

uzyskania ustawowej zgody. 

 
§ 3 

 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uzasadnienie 

 

Współpraca Województwa Podkarpackiego z Krajem Koszyckim jak i Krajem 

Preszowskim trwa już od kilkunastu lat. Do chwili obecnej zrealizowano szereg 

przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, kulturalnym czy turystycznym. Niemniej 

jednak, większość spotkań na szczeblu samorządowym zdominowana została przez 

kwestie dotyczące poprawy, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej. 

Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna jest istotnym czynnikiem wpływającym na 

zwiększenie konkurencyjności regionów a tym samym  poprawę jakości życia 

mieszkańców. 

Wspólnym priorytetem dla wszystkich regionów okazał się być szlak drogowy 

Via Carpatia. Celem tej międzynarodowej inicjatywy jest modernizacja i rozbudowa 

drogowego szlaku tranzytowego łączącego Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, 

Rumunię, Bułgarię i Grecję. Pierwsze działania w tym zakresie zostały 

sformalizowane w 2006 r. poprzez podpisanie Deklaracji Łańcuckiej przez Ministrów 

Transportu Litwy, Polski, Słowacji i Węgier.  W 2008 roku Rumunia, Bułgaria i Grecja 

przyłączyły się do niniejszej inicjatywy. Budowa i rozwój szlaku drogowego Via 

Carpatia przyczyni się do aktywizacji gospodarczej słabiej rozwiniętych wschodnich 

regionów UE. Ponadto będzie stanowił on alternatywny szlak transportowy, 

prowadzący wzdłuż granicy wschodniej UE, z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący 

się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji. 

Samorząd Województwa Podkarpackiego aktywnie włączał się w działania 

zmierzające do wpisania wspomnianego szlaku drogowego do bazowej sieci dróg 

europejskich (core network). Województwo Podkarpackie oraz Kraj Preszowski w 

2012 r. były współorganizatorami konferencji „Szlak drogowy Via Carpatia - szansą 

na wzmocnienie przewagi konkurencyjnej wschodnich regionów UE". W czasie 

spotkania przyjęto Apel Regionów Unii Europejskiej o wpisanie szlaku drogowego 

Via Carpatia do sieci TNT. Został on przekazany rządom siedmiu państw oraz 

Komisji i Parlamentowi Europejskiemu.  

W styczniu 2013 r. w Koszycach został podpisany dokument powołujący do 

życia Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej EUWT Via Carpatia. 

Sygnatariuszami wspomnianego dokumentu są Kraj Koszycki oraz Komitat Borsod-

Abaúj-Zemplén. Oba regiony dostrzegając znaczenie i potrzebę wybudowania szlaku 

drogowego Via Carpatia postawiły sobie za cel wzmocnienie współpracy 



transgranicznej, ponadnarodowej jak również współpracy regionalnej a tym samym 

poprawę spójności ekonomicznej i społecznej w szczególności poprzez wdrożenie 

projektów i programów zmierzających do realizacji kwestii priorytetowych. 

  Z uwagi na zbieżność działań i celów wszystkich regionów, 8 kwietnia 2014r. 

podczas spotkania przedstawicieli Kraju Koszyckiego z przedstawicielami Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego została przedstawiona propozycja 

podpisania Porozumienia o współpracy dotyczącej podjęcia działań na rzecz budowy 

korytarza transportowego Via Carpatia. 

W dalszej perspektywie Województwo Podkarpackie ma wystąpić  

z propozycją podpisania niniejszego dokumentu do Województwa Lubelskiego  

i Podlaskiego w celu skuteczniejszego oddziaływania i reagowania na działania 

instytucji europejskich w tym temacie. 

 



POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY 
 

zawarte pomiędzy 
 

1. Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska), reprezentowanym przez 
Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego, 
REGON: 690581324 
 
2. Samorządowym Krajem Koszyckim (Republika Słowacka), reprezentowanym przez 
Zdenka Trebuľę, Przewodniczącego Samorządowego Kraju Koszyckiego, 
REGON: 35541016 
 
3. Komitatem Borsod-Abaúj-Zemplén (Węgry), reprezentowanym przez Rolanda Mengyi, 
Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Komitatu Borsod-Abaúj Zemplén,  
REGON: 15789271  
 
4. Samorządowym Krajem Preszowskim (Republika Słowacka), reprezentowanym przez 
Petra Chudíka, Przewodniczącego Samorządowego Kraju Preszowskiego 
REGON: 37870475 

 
Preambuła 

 
Województwo Podkarpackie, Samorządowy Kraj Preszowski, Samorządowy Kraj 
Koszycki i Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén 

 
zwane dalej „Stronami” 
 

- oświadczają, że zawierają niniejsze Porozumienie z zamiarem wzajemnej 
współpracy przy realizacji celów Deklaracji Łańcuckiej na rzecz budowy korytarza 
transportowego Via Carpatia, najkrótszej trasy prowadzącej z północy Europy na 
południe, łączącej Litwę, Polskę, Słowację, Węgry Rumunię, Bułgarię i Grecję. Trasa 
korytarza transportowego Via Carpatia prowadzi z litewskiego miasta portowego 
Kłajpeda przez Kowno, polskie miasta Lublin i Rzeszów, słowackie miasta Koszyce, 
Preszów węgierskie miasta Miszkolc i Debreczyn, następnie przez Oradeę, Lugoj, 
Calafat i Konstancę w Rumunii, przez bułgarskie miasta Sofia i Swilengrad aż do 
greckich Salonik, 
- będą podejmowały działania zmierzające do tego, aby ich współpraca w związku  
z budową korytarza transportowego Via Carpatia przyniosła korzyści wszystkim 
regionom, przez które przebiega trasa, a w konsekwencji przyczyniła się do poprawy 
jakości życia ich mieszkańców, 
- deklarują, w miarę swoich możliwości prawnych, wspólny udział w projektach  
i przedsięwzięciach realizowanych przez Europejskie Ugrupowanie Współpracy 
Terytorialnej Via Carpatia, którego stronami jest Kraj Koszycki i Komitat Borsod-
Abaúj-Zemplén, 
- deklarują, iż będą podejmowały starania zmierzające do zachęcenia innych regionów 
położonych wzdłuż szlaku transportowego Via Carpatia do przystąpienia do niniejszej 
Deklaracji celem wzmocnienia efektywności podejmowanych działań, dlatego też 
dokument ma charakter otwarty. 
 



Artykuł I 
Przedmiot Porozumienia 

 
1. Strony uzgodniły zasady wzajemnej współpracy przy realizacji działań zmierzających do 

realizacji celów Deklaracji Łańcuckiej – budowy korytarza transportowego Via Carpatia.  
 

Artykuł II 
Główne cele współpracy 

 
1. Strony uzgodniły, że głównymi celami współpracy będą : 

a) działania zmierzające w kierunku włączenia korytarza transportowego Via Carpatia 
do sieci bazowej TEN-T, głównej transeuropejskiej sieci transportowej (core network) 
w całym jego przebiegu, 

b) działania prowadzące do wybudowania części infrastruktury transportowej tworzącej 
korytarz transportowy Via Carpatia w poszczególnych regionach, 

c) działania zmierzające do realizacji projektów, których celem jest poszukiwanie 
rozwiązań na rzecz rozwoju regionu przy wykorzystaniu potencjału korytarza 
transportowego Via Carpatia. 

d) działania wspierające regiony, przez które przebiega korytarz transportowy Via 
Carpatia, aby stały się Stroną niniejszego Porozumienia, wzmacniając w ten sposób 
skuteczność podejmowanych działań. 
 

2. Strony zgadzają się, że w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów należy: 
a) zapewnić współpracę regionów, przez które przebiega korytarz transportowy Via 

Carpatia, 
b) doprowadzić do podpisania Porozumienie o współpracy ze wszystkimi regionami, 

których ono dotyczy i potwierdzić ich zainteresowanie budową korytarza 
transportowego Via Carpatia, 

c) opracować wspólne stanowisko regionów deklarujących inicjatywę oddolną przy 
budowie korytarza transportowego Via Carpatia, 

d) wspierać działania mające na celu włączenie korytarza transportowego Via Carpatia 
do sieci bazowej TEN-T w całym jego przebiegu,  

e) uzyskać pozytywne stanowisko rządów krajowych w sprawie budowy korytarza 
transportowego Via Carpatia z uwagi na jego strategiczne znaczenie dla regionów,  

f) budować partnerstwo pomiędzy regionami, przez które przebiega Via Carpatia. 
 

Artykuł III 
Sposoby realizacji współpracy 

 
1. Strony uzgodniły, że: 
a) będą na bieżąco monitorować i wzajemnie informować się o możliwościach finansowania 

realizacji celów Porozumienia z funduszy Unii Europejskiej, 
b) będą opracowywać, wdrażać i oceniać wspólne projekty ukierunkowane na realizację 

celów Porozumienia, 
c) będą wspólnie opracowywać, realizować i oceniać materiały strategiczne i plany działań 

ukierunkowane na realizację celów Porozumienia,     
d) będą współpracować z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej Via 

Carpatia, którego członkami są Kraj Koszycki i Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén, 
 
 



2. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji poszczególnych zadań zostaną uregulowane 
w odrębnym aneksie do niniejszego Porozumienia lub w osobnych umowach.  

 
Artykuł IV 

Okres obowiązywania Porozumienia 
 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.  
2. Porozumienie może zostać rozwiązane w drodze: 

a) pisemnego porozumienia Stron, 
b) wypowiedzenia którejkolwiek ze Stron z miesięcznym okresem wypowiedzenia, który 

zaczyna biec w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, 
w którym wypowiedzenie zostało doręczono pozostałym Stronom. 

 
Artykuł V 

Postanowienia końcowe 
 

1. Porozumienie wchodzi w życie w dniu jego podpisania przez Strony. 
2. Zmiany i uzupełnienia Porozumienia mogą być realizowane wyłącznie w formie 

pisemnego aneksu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 
3. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy  

w języku polskim, słowackim, węgierskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są 
jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności przy interpretacji, tekst angielski 
będzie rozstrzygający. 

4. Strony oświadczają, że jako uczestnicy niniejszej Deklaracji są upoważnieni do jej 
zawarcia, a ich swoboda umowna nie jest ograniczona. Czynność prawna ma zalecaną 
formę. Deklaracja została spisana zgodnie z ich rzeczywistą wolą i na podstawie 
prawdziwych danych. Strony Deklaracji przeczytały i zrozumiały jej treść i na znak 
zgody złożyły własnoręczne podpisy.  
 

 
 
Rzeszów, dnia …………………………………… 
 
 

 
…………………………………… 

Zdenko Trebuľa 
Przewodniczący 

Samorządowego Kraju Koszyckiego 
 

 
…………………………………… 
Roland Mengyi Przewodniczący 

Zgromadzenia Ogólnego  
Komitatu Borsod-Abaúj Zemplén 

 
 

 
 

…………………………………… 
Peter Chudík 

Przewodniczący 
Samorządowego Kraju Preszowskiego 

 

 
 
 

…………………………………… 
Władysław Ortyl 

Marszałek 
Województwa Podkarpackiego 
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UCHWAŁA  Nr      /      /15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia   
 

w sprawie ustalenia przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - 

Hermanowice - gr. państwa. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Ustala się przebieg drogi wojewódzkiej Nr 885 w następujący sposób: Miasto 

Przemyśl od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 - Hermanowice - gr. państwa do 

działki 427 włącznie. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
Do uchwały Nr    /    / 15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 

 
 
Wojewoda Podkarpacki zwrócił się pismem znak: I-I.3141.7.6.2014 z dnia  

13 listopada 2014 roku do Marszałka Województwa Podkarpackiego, w sprawie 

umożliwienia Wojewodzie, jako inwestorowi prowadzenia robót budowlanych na 

odcinku drogi wojewódzkiej Nr 885 objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego "MALHOWICE-1/2012". 

 W związku z powyższym wystąpiła konieczność przekazania przyszłemu 

inwestorowi działki nr 426 pod planowaną budowę nowego przejścia granicznego 

Malhowice - Niżankowice będącej pasem drogowym odcinka drogi wojewódzkiej. 

 Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) do Starosty Przemyskiego 

zostało skierowane pismo z dnia 16 grudnia 2014 roku znak DT-I.8026.175.2014.DD 

o wyrażenie opinii dotyczącej zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl 

- Hermanowice - Gr. Państwa polegającej na jej skróceniu o działkę Nr 426 

stanowiącej odcinek tej drogi łączącej ją z granicą państwa.  

 Powołując się na art. 7a ust 1 i 2 ww. ustawy wyznaczono termin do 

przedstawienia opinii Pana Starosty w tej sprawie na 21 dni od dnia otrzymania 

przedmiotowego wniosku. 

14 stycznia 2015 roku pismem znak KD.II.0023.31.2014.2015 Starosta 

Przemyski zaopiniował pozytywnie zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 885. 

 Procedura zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - 

Hermanowice - Gr. Państwa będzie polegać na skróceniu jej przebiegu do działki 

427 włącznie, tak by działka Nr 426 stanowiąca odcinek tej drogi łączącej ją 

z granicą państwa została wyłączona z użytkowania. 

 Po tej zmianie droga wojewódzka Nr 885 będzie miała przebieg Przemyśl - 

Hermanowice - granica państwa do działki 427 włącznie. 

 Po zmianie przebiegu przedmiotowej drogi wojewódzkiej, Sejmik 

Województwa przekaże działkę na rzecz Skarbu Państwa umożliwiając Wojewodzie, 

jako inwestorowi prowadzenia robót budowlanych na odcinku drogi wojewódzkiej  

Nr 885 objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

"MALHOWICE-1/2012". 



GG-II.772.2.2015.ES              PROJEKT
  

 
Uchwała Nr     /     / 15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia          2015 roku. 

 

uchylająca uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących 

własność Województwa Podkarpackiego 
 

Na podstawie art. 18 pkt. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) 
 
 

Sejmik  Województwa Podkarpackiego 
 uchwala, co następuje; 

 

§ 1 

Traci moc Uchwała Nr XX/203/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
26 czerwca 2000 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach 
wielorodzinnych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego, zmieniona 
Uchwałą Nr XXI/222/2000 z dnia 28 sierpnia 2000 r., Uchwałą Nr XXXIV/375/01  
z dnia 27 sierpnia 2001 r., Uchwałą Nr XV/153/03 z dnia 27 października 2003 r. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

 

Uchwała Nr XX/203/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
26 czerwca 2000 r. ustalała zasady sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach 
wielorodzinnych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego. 

Zgodnie z zapisami w/w uchwały (wraz ze zmianami)  ustalono bonifikatę 
w wysokości 70% wartości lokalu w przypadku zapłaty ceny przez kupującego 
jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 
W przypadku rezygnacji przez dotychczasowego Najemcę ze zwrotu zwaloryzowanej 
kaucji, bonifikata była zwiększana o 12%.  

Było to w pełni uzasadnione, gdyż w latach 2000 – 2011 Województwo 
Podkarpackie w swoich zasobach posiadało budynki wielorodzinne, zlokalizowane 
między innymi w  Przemyślu, Krośnie i Jarosławiu.  

Na przestrzeni w/w lat lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach 
wielorodzinnych zostały sprzedane ich dotychczasowym Najemcom, zbyte w drodze 
przetargu lub przekazane do zasobów gminnych. 

Obecnie Województwo Podkarpackie posiada tylko kilka lokali mieszkalnych, 
położonych w budynkach administracyjno – mieszkalnych, zarządzanych przez 
jednostki organizacyjne między innymi Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Lokale te 
ze względu na swoje położenie, stan techniczny różnią się mocno od siebie. 

Lokale te są wydzielane, tak by spełniały wymogi samodzielnych lokali 
mieszkalnych, a następnie mogą zostać przeznaczone do sprzedaży ich 
dotychczasowym Najemcom.  

W związku z powyższym oraz powszechnie akceptowanym poglądem, że 
zgoda odpowiedniego organu na udzielenie bonifikaty oraz jej wysokość ma 
charakter indywidualny, tzn. powinna być udzielana w każdym przypadku zbycia 
nieruchomości, zasadne jest uchylenie przedmiotowej uchwały. 

Uprawnionym do udzielenia bonifikaty, a także do ustalenia jej wysokości jest 
Zarząd Województwa, natomiast Sejmik, zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami, wyposażony jest w uprawnienie do wyrażenia 
zgody lub odmowy wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, kontrolując tym samym 
zasadność  i wysokość jej udzielenia.  

 



RG-II.2501.53.3.2015.AO        -projekt - 

 

Uchwała Nr          /           /15 

SEJMIKU  WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia                              2015 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w 

Przemyślu na przedłużenie umowy najmu.  

 

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku                      

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn.zm.) oraz  § 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. Podk. z dnia 10 grudnia 2012 r., poz. 2958)  

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio  

w Przemyślu, na przedłużenie umowy najmu części komina oraz 10m² gruntu u jego 

podłoża, w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 z T-Mobile Polska S.A. z siedzibą  

w Warszawie, ul. Marynarska 12. 

2.Umowa najmu zostanie przedłużona do 31.03.2025 roku  

z przeznaczeniem, na eksploatowanie stacji bazowej przeznaczonej do pracy  

w systemie telefonii cyfrowej. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 
Uzasadnienie 

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  zwrócił się  

z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie umowy najmu,  zawartej przez 

Szpital z Firmą „Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z .o.o.,  obecnie T- Mobile Polska S.A.  

z siedzibą w Warszawie. 

Umowa najmu została zawarta w dniu 1.04.2005  roku z firmą Polska 

Telefonia Cyfrowa Sp. z.o.o. na okres 10 lat, z przeznaczeniem  

na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej telefonii 

komórkowej, na podstawie  uchwały  Zarządu Województwa Podkarpackiego  

Nr 161/2531/05 z dnia 18.01.2005 roku i obowiązuje do dnia 31.03.2015 roku.  

W dniu 1.08 2011 roku na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych 

doszło do przekształcenia się Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z. o. o. w Spółkę  

o nazwie Polska Telefonia Cyfrowa S.A., a  dnia 27.05 2013 roku Spółka zmieniła 

nazwę  na T- Mobile Polska S.A, skąd obecna nazwa Najemcy. 

Obecnie firma T-Mobile Polska S.A. wystąpiła z prośbą o przedłużenie umowy 

najmu na okres kolejnych 10 lat, to jest  do dnia 31.03.2025 roku. Miesięczna opłata 

czynszu za najem w/w powierzchni i części komina wynosić będzie 2 159,50 zł netto 

Opłata ta utrzymuje się na poziomie stawki obowiązującej w dotychczasowej 

umowie. Ponadto za kontynuacją przedmiotowej umowy najmu przemawia również 

fakt, iż firma T- Mobile Polska S.A. terminowo wnosiła opłaty z tytułu opłat oraz 

poniosła koszty związane z budową masztu i stacji bazowej związanych  

z dostosowaniem aktualnych standardów i kompatybilności z pozostałymi stacjami 

zlokalizowanymi w sieci. 

Uwzględniając powyższe oraz fakt, iż najem w/w części komina i powierzchni 

u jego podłoża nie koliduje z działalnością statutową Szpitala, a także biorąc pod 

uwagę pozytywną opinię Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, 

podjęcie niniejszej uchwały wydaje się zasadne. 

 

 

 

 

 

 



 



-projekt- 

Uchwała Nr 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
 
z dnia ………………………………. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy  
Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza 
Brzezickiego w Żurawicy. 
 
Działając na podstawie art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit. b. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) art. 18 pkt. 20 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U.  z 2013 r. poz. 596  
 z późn. zm.). 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
      uchwala, co następuje: 

 
  § 1 
 

W uchwale Nr II/20/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim 
Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego  
w Źurawicy, w § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2)……………………………” 

 

§ 2 

Uchwałę przekazuje się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



      Uzasadnienie 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej 
uchwałę w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego 
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim 
Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego  
w Źurawicy. 
 
 

Pismem z dnia 29 stycznia 2015 r. rezygnację z członkostwa w Radzie 

Społecznej działającej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym 

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Źurawicy złożył Pan Jarosław Brenkacz 

przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego wybrany do składu Rady 

uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr II/20/14 z dnia 15 grudnia 2014 r. 

Mając na uwadze zaistniałą sytuację należy dokonać zmian w przedmiotowej 

uchwale Sejmiku. W miejsce Pana Jarosława Brenkacza Sejmik wybiera nowego 

przedstawiciela do składu ww Rady Społecznej. 

 

 



-projekt- 
 

Uchwała Nr 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 
 

w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  
w Rzeszowie. 

 
 Działając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) i art. 18 pkt 20 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 
596 z późn. zm.) 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

W Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie nadanym 
uchwalą Nr III/52/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia  
2014 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu  
w Rzeszowie wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) załącznik nr 1 do Statutu Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie 
otrzymuje brzmienie: 
 
„I. Przychodnia przy ul. Warzywnej 3 w Rzeszowie. 

1. Poradnie Specjalistyczne: 

1) poradnia alergologiczna; 
2) poradnia alergologiczna dla dzieci; 
3) poradnia audiologiczno-foniatryczna; 
4) poradnia chirurgii ogólnej; 
5) poradnia chirurgii stomatologicznej i periodontologii; 
6) poradnia chorób zakaźnych; 
7) poradnia dermatologiczna; 
8) poradnia diabetologiczna; 
9) poradnia endokrynologiczna; 
10) poradnia ginekologiczno-położnicza; 
11) poradnia gruźlicy i chorób płuc; 
12) poradnia leczenia zeza; 
13) poradnia logopedyczna; 
14) poradnia medycyny nuklearnej; 
15) poradnia medycyny pracy; 
16) poradnia medycyny podróży; 
17) poradnia neurologiczna; 



18) poradnia okulistyczna; 
19) poradnia onkologiczna; 
20) poradnia otolaryngologiczna; 
21) poradnia otolaryngologiczna dla dzieci; 
22) poradnia preluksacyjna; 
23) poradnia proktologiczna; 
24) poradnia protetyki stomatologicznej; 
25) poradnia reumatologiczna; 
26) poradnia stomatologii zachowawczej; 
27) poradnia urazowo-ortopedyczna; 
28) poradnia wad postawy; 
29) poradnia dietetyki medycznej; 
30) poradnia kardiologiczna. 

 

2. Podstawowa Opieka Zdrowotna: 

1) poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
2) gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej; 
3) gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej; 
4) punkt szczepień; 
5) gabinet zabiegowy; 

 

3. Wydzielone Pracownie Specjalistyczne: 

1) pracownia audiometrii; 
2) pracownia elektrokardiografii; 
3) pracownia kardiotokografii; 
4) pracownia kolposkopii; 
5) pracownia perymetrii komputerowej; 
6) pracownia pleoptyczno-ortoptyczna; 
7) pracownia psychotechniczna; 
8) pracownia spirometrii; 
9) pracownia testów alergologicznych; 
10) pracownia video stroboskopii; 
11) pracownia badań holterowskich; 
12) pracownia echokardiografii; 
13) pracownia prób wysiłkowych serca. 

 

4. Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej: 

1) pracownia alergologii; 
2) pracownia analityki ogólnej; 
3) pracownia bakteriologii; 
4) pracownia chemii  klinicznej i hematologii; 
5) pracownia chorób przenoszonych drogą płciową; 
6) pracownia cytodiagnostyki; 
7) pracownia immunochemii; 
8) pracownia mykologii; 



9) punkt pobrań materiału do badań; 
10) pracownia wstępnej obróbki materiału. 

 

5.  Zakład Diagnostyki Obrazowej: 

1) pracownia radiodiagnostyki; 
2) pracownia densytometrii; 
3) pracownia ultrasonografii. 

 

6. Zakład Medycyny Nuklearnej: 
1) pracownia scyntygrafii; 
2) pracownia radioizotopowa; 
3) pracownia do przygotowywania radiofarmaceutyków. 

 

7. Gabinety zabiegowe poradni specjalistycznych: 
1) poradnia alergologii; 
2) poradnia chirurgii ogólnej; 
3) poradnia ginekologii; 
4) poradnia otolaryngologii; 
5) poradnia dermatologii; 
6) poradnia ortopedii; 
7) poradnia okulistyki. 

 

8. Zakład rehabilitacji leczniczej: 
1) pracownia masażu leczniczego; 
2) pracownia fizykoterapii; 
3) pracownia kinezyterapii; 
4) ośrodek rehabilitacji dziennej. 

 

9. Sterylizatornia. 
10. Inspektor ochrony radiologicznej. 
11. Specjalista ds. Jakości, Promocji Zdrowia i Epidemiologii. 
12. Archiwum medyczne. 

II.  Przychodnia przy  ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie. 

1. Poradnie Specjalistyczne: 

1) poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci; 
2) poradnia chirurgii onkologicznej; 
3) poradnia gastroenterologiczna; 
4) poradnia medycyny sportowej; 
5) poradnia nefrologiczna; 
6) poradnia ortodontyczna; 
7) poradnia psychologiczna; 



8) poradnia stomatologii zachowawczej; 
9) poradnia urologiczna; 
10) poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych. 

2. Wydzielone Pracownie Specjalistyczne: 

1) pracownia badań urodynamicznych; 
2) pracownia terapii sensorycznej; 
3) pracownia endoskopii; 
4) pracownia uroflometrii; 
5) pracownia EEG. 

 

3. Zakład Diagnostyki Obrazowej: 
1) pracownia ultrasonografii; 

4. Gabinety zabiegowe poradni specjalistycznych: 

1) poradnia chirurgii onkologicznej; 
2) poradnia chirurgii dziecięcej; 
3) poradnia urologii.” 

 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

      § 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            Uzasadnienie  

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian 
w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. 
 

Pismem z dnia 21 stycznia 2015 r. , znak: ES-0710/03/2015.M.K Pan 

Mirosław Sosna Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie 

zaproponował wprowadzenie następujących zmian w Statucie; 

W załączniku nr 1 do Statutu WZS w Rzeszowie w jednostce redakcyjnej 

oznaczonej jako: 

 II. Przychodnia przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie; 2. Wydzielone Pracownie 

Specjalistyczne 

wykreślenie pkt 1) pracownia badań holterowskich, pkt 4) pracownia 

echokardiografii, pkt 5) pracownia elektrokardiografii, pkt. 7) pracownia prób 

wysiłkowych serca 

oraz dostosowanie numeracji poradni do tak wprowadzonej zmiany. 

 II. Przychodnia przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie; 4. Gabinety zabiegowe 

poradni specjalistycznych  

wykreślenie pkt 1) poradnia chirurgii ogólnej 

oraz dostosowanie numeracji poradni do tak wprowadzonej zmiany. 

 I. Przychodnia przy ul. Warzywnej 3 w Rzeszowie; 3. Wydzielone Pracownie 

Specjalistyczne dopisanie w odpowiednim punkcie, według zgodności 

alfabetycznej: pracownia badań holterowskich, pracownia echokardiografii, 

pracownia prób wysiłkowych serca oraz dostosowanie numeracji poradni do tak 

wprowadzonej zmiany. 

 

Wszystkie wprowadzone zmiany mają na celu umożliwienie efektywnej reorganizacji 

Poradni Chirurgii Ogólnej i Kardiologii WZS w Rzeszowie. Wprowadzenie 

proponowanych zmian jest konieczne i stanowi konsekwencję dokonanego już 

przeniesienia Poradni Chirurgii Ogólnej i Kardiologii z przychodni przy ul. 

Hetmańskiej 120 do przychodni przy ul. Warzywnej 3. Każda z pracowni objętych 

proponowanymi zmianami wchodzi w skład ww. poradni, a więc musi posiadać tę 

samą lokalizację.  



Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest  

w pełni uzasadnione. 





- PROJEKT - 

UCHWAŁA Nr …………/…………./14 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia ………………………… 2015 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie 

uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015  
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.) i art. 90t ust. 1 i 4 
Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, z późn. zm.) oraz w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, 
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i 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”,  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku 
szkolnym 2014/2015 realizowanego przez Województwo Podkarpackie/Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia  
i 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, 
stanowiącym załącznik do uchwały nr XLVIII/984/14 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania 
stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015 wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„2. W roku szkolnym 2014/2015 przewiduje się udzielenie nie więcej niż 1226 
stypendiów, w tym: 494 stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i 732 stypendia dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych”. 
 
2) skreśla się ust. 3 w § 2 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 



Uzasadnienie: 

 

W budżecie projektu pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych  
z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” powstały 
oszczędności, które mogą zostać przeznaczone na zwiększenie liczby przyznanych  
w ramach projektu stypendiów. Oszczędności wynikają z tego, że szczegółowy budżet 
projektu na 2015 r. uwzględnia koszty pracodawcy od wynagrodzenia dla opiekunów 
dydaktycznych w wysokości, która pokryłaby koszty pracodawcy z tytułu umów zlecenie 
zawartych z wszystkimi nauczycielami sprawującymi opiekę dydaktyczną nad 
Stypendystami/tkami. Taki plan związany był z zapowiadaną zmianą ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych,  która będzie nakładać obowiązek odprowadzania składek do 
ZUS od wszelkich umów zlecenie mającą wejść w życie w 2014 r. W związku jednak  
z tym, że zmiana tej ustawy obowiązywać będzie od 1 stycznia 2016 r. powstałe  
w budżecie projektu oszczędności planuje się przeznaczyć na przyznanie dodatkowych 
stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych (22) i ponadgimnazjalnych (24). Łącznie 
przyznanych zostałoby 1226 stypendiów. Z Regulaminu usunięto zapis dotyczący 
możliwości zmiany proporcji przyznawanych stypendiów przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego ponieważ w § 2 ust. 2 Regulaminu określono liczbowy (a nie jak 
dotychczas procentowy) podział stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. Podział dodatkowej puli stypendiów pomiędzy uczniów szkół 
gimnazjalnych a ponadgimnazjalnych przedstawia się następująco: 

1) szkoły gimnazjalne – pozycje na liście rankingowej od 473 – 494,  
2) szkoły ponadgimnazjalne – pozycje na liście rankingowej od 709 – 732. 

Proponowana zmiana Regulaminu przyznawania stypendiów wymaga akceptacji Grupy 
Sterującej powołanej do projektu oraz zgody Instytucji Pośredniczącej (WUP 
w Rzeszowie). Niezwłocznie po uzyskaniu zgody Grupy Sterującej Beneficjent 
Systemowy wystąpi z wnioskiem do IP w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie liczby 
uczestników projektu. Niniejsza uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad 
udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015 
zostanie podjęta przez Semik Województwa Podkarpackiego tylko w przypadku 
akceptacji powyższej zmiany we wniosku o dofinansowanie przez Grupę Sterującą 
powołaną do projektu oraz po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej, a jej 
przygotowanie na bieżącym etapie wynika z konieczności przyspieszenia prac 
związanych z przyznawaniem i wypłatą stypendiów dla uczniów/uczennic szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2014/2015.  
 



- Projekt- 
 

UCHWAŁA Nr 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia……………..2015 roku 
 
w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku              

i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015                                    
w województwie podkarpackim. 

 
Na podstawie art. 18 pkt. 1 i 20, art. 89 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.           

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 46 ust. 

8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 124), po zasięgnięciu opinii Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczaną pod uprawy maku 
niskomorfinowego na terenie województwa podkarpackiego w roku 2015 na 
obszarze 42,2 hektarów. 
2. Ustala się następującą rejonizację upraw maku niskomorfinowego  
w 2015 roku: 
 

1. Gmina Bojanów   1 ha 
2. Gmina Chłopice   1 ha 
3. Gmina Gać    8 ha 
4. Gmina Jarosław    1 ha 
5. Gmina Jawornik Polski  1 ha 
6. Gmina Kańczuga    5 ha 
7. Gmina Łańcut   1 ha 
8. Gmina Markowa   1 ha 
9. Gmina Orły    2 ha 
10. Gmina Pawłosiów   1 ha 
11. Gmina Pilzno   0,2 ha 
12. Gmina Pruchnik   5 ha 
13. Gmina Przeworsk   5 ha 
14. Gmina Radomyśl nad Sanem 2 ha 
15. Gmina Rokietnica   5 ha 
16. Gmina Roźwienica   1 ha 
17. Gmina Stubno   1 ha 
18.  Gmina Zaleszany   1 ha 

 



 
§ 2 

 
 W 2015 roku na terenie województwa podkarpackiego nie ustala się ogólnej 
powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku innego niż mak niskomorfinowy. 
 

§ 3 
 

1. Określa się ogólną powierzchnię przeznaczaną pod uprawy konopi 
włóknistych na terenie województwa podkarpackiego w roku 2015 na obszarze 
268 hektarów. 
2.  Ustala się następującą rejonizację upraw konopi włóknistych w 2015 roku: 
 
 

1. Gmina Bircza   4 ha 
2. Gmina Chłopice   15 ha 
3. Gmina Chmielnik   2 ha 
4. Gmina Cieszanów   15 ha 
5. Gmina Dębica    26 ha 
6. Gmina Horyniec Zdrój  15 ha 
7. Gmina Jarosław   26 ha  
8. Gmina Jasło    1 ha 
9. Gmina Jawornik Polski  10 ha 
10. Gmina Kołaczyce   4 ha 
11. Gmina Krzywcza   0,5 ha 
12. Gmina Laszki   15 ha 
13. Gmina Lubaczów   24 ha 
14. Gmina Lutowiska    2 ha 
15. Gmina Łańcut    2 ha 
16. Gmina Mielec   3 ha 
17. Gmina Narol     12,5 ha 
18. Gmina Nowa Dęba   2 ha 
19. Gmina Nozdrzec   7,5 ha 
20. Gmina Oleszyce    25 ha 
21. Gmina Radymno   10 ha 
22. Gmina Raniżów   2 ha 
23. Gmina Rudnik nad Sanem  7 ha 
24. Gmina Rzeszów   1 ha 
25. Gmina Sanok   1 ha 
26. Gmina Świlcza   2 ha 
27.  Gmina Trzęsówka   1 ha 
28.  Gmina Ulanów   5 ha 
29. Gmina Wiązownica    12 ha 
30. Gmina Wielkie Oczy  10 ha 
31. Gmina Wojaszówka   0,5 ha 
32. Gmina Krościenko Wyżne   1,5 ha 
33. Gmina Rymanów   1 ha 
34. Gmina Iwonicz Zdrój  2,5 ha 



 
 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 5 
 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  
 
 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

 

 Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii (Dz. U.  2012.124 j.t) sejmik województwa, po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określa  

w drodze uchwały ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku  

i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie 

narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję 

uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie. 

Powierzchnię uprawy maku oraz rejonizację tych upraw w województwie 

podkarpackim na 2015 r. ustalono w oparciu o propozycje uzyskane z poszczególnych 

urzędów gmin w tym zakresie. 

Otrzymane pisemne zgłoszenia odnosiły się wyłącznie do maku niskomorfinowego. 

Na podstawie ww. zgłoszeń ustalono powierzchnię uprawy maku niskomorfinowego  

w województwie podkarpackim na rok 2015 w wysokości 42,2 ha. Uprawa maku 

niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa. 

Wielkość i rejonizację upraw konopi włóknistych ustalono na podstawie 

aktualnych planów kontraktacji przedłożonych przez podmioty posiadające zezwolenie 

na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych z obszaru 

województwa podkarpackiego. 

Akceptując zgłoszenie w/w podmiotów ustalono powierzchnię i lokalizację upraw 

konopi włóknistych w województwie podkarpackim na rok 2015 w wysokości 268 ha. 

 Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu 

włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, 

kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.  

Do przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zobowiązane 

są gminy planujące uprawę maku lub konopi włóknistych oraz podmioty posiadające 

zezwolenie na działalność w zakresie skupu, wydane przez marszałka województwa 

właściwego dla miejsca położenia uprawy, określające w szczególności zakres i cel 

prowadzonej działalności.  

 

 

 

 

 

 



projekt 
 

UCHWAŁA NR ……………… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

W RZESZOWIE 
z dnia ………………………….. 2015r. 

 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Podkarpackiego jednostce samorządu terytorialnego 

 
Na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. nr 157 poz. 1240) oraz art. 8a i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), 

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 
 

1. Udziela się pomocy finansowej z Budżetu Województwa  
w wysokości 50.000,00 zł dla Gminy Jaśliska,  na odbudowę lub remont  
domu rodzinnego  osieroconych  dzieci z miejscowości Daliowa.  
 

2. Szczegółowe zasady, udzielenia oraz sposób rozliczenia pomocy finansowej 
określi umowa zawarta z jednostką samorządu terytorialnego.  

 
 

§ 2 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie  

 
§ 3 

 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

 

 W dniu 31.01.2015 r. w miejscowości Daliowa, w gminie Jaśliska, wybuchł pożar domu,  

w wyniku którego zginęła matka czwórki dzieci. Dom uległ zniszczeniu. Gmina Jaśliska  

w oparciu o ustawę o pomocy społecznej zamierza dokonać wsparcia osieroconych dzieci, 

poprzez przyznanie świadczeń mających na celu uczynienie spalonego domu zdatnym  

do zamieszkania przez poszkodowane dzieci . Z uwagi na fakt , iż Gmina Jaśliska  

nie posiada wystarczających środków na wyżej wskazany cel wsparcie jej przez 

Województwo, uznać należy ze wszech miar za uzasadnione .  
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UCHWAŁA NR  … / … / 15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia ……. 2015 r. 

 
 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 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 IV/56/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 
2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.  
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.   

w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność z tytułu 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. „Poprawa 

infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również 

pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji” w ramach Szwajcarsko – Polskiego 

Programu Współpracy o kwotę 3.485.244,-zł (w tym: dochodów bieżących - 

378.843,-zł, dochodów majątkowych - 3.106.401,-zł). 

 

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego 

na 2015 r.  o kwotę 658.333,-zł, w tym: 

1) w dziale 500 – Handel w rozdziale 50005 – Promocja eksportu związanych  

z realizacją projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów  

w województwie podkarpackim " w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka o kwotę 357.000-zł, w tym z tytułu: 

a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 303.450,-zł, 

b) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 53.550, 

2) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 301.333,-zł, z tego: 
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a) w rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013 z tytułu 

dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych 

Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego  na lata 2007-2013 o kwotę 74.898,-zł, 

b) w rozdziale 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki z tytułu dotacji 

celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 226.435,-zł. 

 

3. Zmiany planu dochodów  w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.  

o kwotę 2.316.895,-zł, w tym: 

1) wydatków bieżących o kwotę 2.258.832,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 58.063,-zł. 

5. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 4 zmniejsza się plan wydatków : 

1) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy 

marszałkowskie o kwotę 900.266,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         900.266,-zł 

w tym wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych    900.266,-zł 

b) wydatki majątkowe          - 

2) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia  

z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 

samorządu terytorialnego o kwotę 1.122.096,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         1.122.096,-zł 

w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji    1.122.096,-zł 

b) wydatki majątkowe         - 

3) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85295 – Pozostała działalność  

o kwotę 108.102,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        50.039,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące      50.039,-zł 

b) wydatki majątkowe         58.063,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne          58.063,-zł  
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z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych         58.063,-zł 

4) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 

85395 - Pozostała działalność o kwotę 70.838,-zł, w tym; 

a) wydatki bieżące         70.838,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące      70.838,-zł 

b) wydatki majątkowe         - 

5) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 – Pozostała 

działalność o kwotę 115.593,-zł, w tym; 

a) wydatki bieżące         115.593,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące      115.593,-zł 

b) wydatki majątkowe          - 

 

6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 r.  

o kwotę 7.408.890,-zł, w tym: 

1) wydatków bieżących o kwotę 5.326.683,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 2.082.207,-zł. 

7. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 6 zwiększa się plan wydatków, z tego: 

1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 157.881,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 118.517,-zł,  

w tym: 

aa)  wydatki bieżące        112.241,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     112.241,-zł 

ab) wydatki majątkowe       6.276,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                6.276,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych          - 

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki  

i przedsiębiorczości o kwotę 39.364,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące        39.364,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     39.364,-zł 

bb) wydatki majątkowe        - 

2) w dziale 500 – Handel w rozdziale 50005 – Promocja eksportu o kwotę 

357.000,-zł, w tym: 
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a) wydatki bieżące         357.000,-zł 

w tym wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   357.000,-zł 

b) wydatki majątkowe              - 

3) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 72095 – Pozostała działalność o kwotę 

47.308,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         4.450,-zł 

w tym wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   4.450,-zł 

b) wydatki majątkowe        42.858,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                42.858,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     42.858,-zł 

4) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 1.211.596,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 975.164,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące        975.164,-zł 

w tym wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   975.164,-zł 

ab) wydatki majątkowe         - 

b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 236.432,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące        236.432,-zł 

w tym wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   236.432,-zł 

bb) wydatki majątkowe         - 

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.624.455,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 

1.623.338,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące        1.623.338,-zł 

w tym wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   1.623.338,-zł 

ab) wydatki majątkowe         - 

b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 1.117,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące        1.117,-zł 

w tym wydatki na programy finansowane  
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z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   1.117,-zł 

bb) wydatki majątkowe         - 

6) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne  

o kwotę 1.072.096,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące              - 

b) wydatki majątkowe                        1.072.096,- zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                    1.072.096,- zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych                    - 

7) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.345.202,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe w kwocie 50.000,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące        50.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące      50.000,-zł 

ab) wydatki majątkowe         - 

b) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 25.094,-zł, w tym: 

bb) wydatki bieżące        25.094,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące      25.094,-zł 

bb) wydatki majątkowe         - 

c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.270.108,-zł, w tym: 

ca) wydatki bieżące        309.391,-zł 

w tym: 

caa) dotacje na zadania bieżące      15.554,-zł 

cab) wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych  293.837,-zł 

cb) wydatki majątkowe        960.717,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                        960.717,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych    960.717,-zł 

8) w dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 

– Pozostała działalność o kwotę 1.546.519,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         1.546.519,-zł 

w tym: 

aa) dotacje na zadania bieżące     70.838,-zł 
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ab) wydatki na programy finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych   1.475.681,-zł 

b) wydatki majątkowe          - 

9) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 – Pozostała 

działalność o kwotę 46.573,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         46.573,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     46.573,-zł 

b) wydatki majątkowe          - 

10)  w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92120 – 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 260,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe         260,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                     260,-zł  

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych      - 

 

8. Zmiany planu wydatków  w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa 

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

1. Dotacje określone w: 

a) § 1 ust. 5 pkt 3 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 50.039,-zł,  

2) § 1 ust. 5 pkt 4 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 70.838,-zł,  

3) § 1 ust. 5 pkt 5 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 115.593,-zł,  

4) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. a wydatki w kwocie 112.241,-zł stanowią: 
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a) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 

beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w kwocie 90.268,-zł 

b) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego  w kwocie 19.057,-zł, 

c) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

w kwocie 2.916,-zł, 

5) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. b wydatki w kwocie 39.364,-zł stanowią: 

a) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 

beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w kwocie 29.251,-zł 

b) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

w kwocie 10.113,-zł, 

6) § 1 ust. 7 pkt 7 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – pomoc finansową dla Gminy Jaśliska w kwocie 50.000,-zł, 

7) § 1 ust. 7 pkt 7 lit. b wydatki w kwocie 25.094,-zł stanowią: 

a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów 

realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

w kwocie 3.113,-zł 

b) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

w kwocie 21.981,-zł, 

8) § 1 ust. 7 pkt 7 lit. c stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 

części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie 

lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w kwocie 15.554,-zł, 
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9) § 1 ust. 7 pkt 8 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 70.838,-zł, 

10) § 1 ust. 7 pkt 9 wydatki w kwocie 46.573,-zł stanowią: 

a) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 

beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w kwocie 43.000,-zł 

b) zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części dotacji wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości przez beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

w kwocie 3.573,-zł. 

 

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych określone w: 

1) § 1 ust. 5 pkt 1 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją projektów własnych  

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 900.266,-zł, w tym: 

a)  projektu pn. „Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów  

w ramach I osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w 2015 roku" w kwocie 

200.000,-zł, 

b) projektu pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania  

o charakterze informacyjno-promocyjnym w 2015 roku" w kwocie  

630.000,-zł, 

c) projektu pn. „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie 

i wdrażanie RPO WP w 2015 roku" w kwocie 70.266,-zł, 

2) § 1 ust. 7 pkt 2 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją projektu własnego pn. 

„Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim"  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie  

357.000,-zł, 
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3) § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odsetek 

od części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych przez 

partnera projektu  pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

w kwocie 4.450,-zł, 

4) § 1 ust. 7 pkt 4 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją projektów własnych  

w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 975.164,-zł, w tym: 

a) projektu pn. „Wsparcie działań dla przygotowania dokumentacji projektu  

z zakresu monitoringu i ewaluacji  inteligentnych specjalizacji województwa 

podkarpackiego w roku 2015" w kwocie 310.164,-zł, 

b) projektu pn. „Wsparcie realizacji RPO WP poprzez działania o charakterze 

informacyjno-promocyjnym w 2015 roku wraz z otwarciem perspektywy 

finansowej 2014-2020" w kwocie 500.000,-zł, 

c) projektu pn. „Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli 

beneficjentów RPO WP w 2015 r." w kwocie 165.000,-zł, 

5) § 1 ust. 7 pkt 4 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją projektu własnego pn. 

„Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu 

monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne 

Obserwatorium Terytorialne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 

kwocie 236.432,-zł, 

6)  § 1 ust. 7 pkt 5 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Rzeszowie związane z realizacją projektów własnych w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.623.338,-zł, w tym: 

a) projektu pn. „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna - rozwój 

kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek 

oświatowych w województwie podkarpackim" w kwocie 1.418.262,-zł, 

b) projektu pn. „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie 

wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość 

i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia" w kwocie 205.076,-zł  

z tego: 
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ba) dotacje celowe dla partnerów projektu – jednostek sektora finansów 

publicznych w kwocie 175.916,-zł, 

bb) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 29.160,-zł, 

7) § 1 ust. 7 pkt 5 lit. b stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz 

na rachunek Ministra Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego części dotacji 

wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości przez partnerów projektu własnego pn. „Podkarpackie 

stawia na zawodowców" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

w kwocie 1.117,-zł, 

8) § 1 ust. 7 pkt 7 lit. c stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Rzeszowie związane z realizacją projektu własnego pn. „Poprawa 

infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również 

pielęgniarek i pielęgniarzy w/w instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego 

Programu Współpracy w kwocie 293.837,-zł, z tego: 

a) dotacje celowe dla partnerów projektu w kwocie 244.734,-zł, w tym dla: 

– jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 69.544,-zł, 

– jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 175.190,-zł, 

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 49.103,-zł, 

9) § 1 ust. 7 pkt 8 stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Rzeszowie związane z realizacją projektu własnego pn. „Szkolenie  

i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na 

terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką 

realizowanych zadań " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

w kwocie 1.475.681,-zł. 

 

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

1) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. a stanowią zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 

części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczący wydatków majątkowych 

przez beneficjenta działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR w kwocie 

6.276,-zł, 

2) § 1 ust. 7 pkt 6 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych - Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. 
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Prof.. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację 

zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego 

Nr 2  (budynek nr 3)" w kwocie 1.072.096,-zł, 

3) § 1 ust. 7 pkt 10 stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części 

dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych przez beneficjenta 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego   

w kwocie 260,-zł. 

 

4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:  

1) § 1 ust. 5 pkt 3 stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Rzeszowie związane z realizacją projektu własnego pn. „Poprawa infrastruktury 

domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 

podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy w/w 

instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - dotacje 

celowe dla partnerów projektu - jednostek spoza sektora finansów publicznych  

w kwocie 58.063,-zł, 

2) § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju części 

dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub  

w nadmiernej wysokości dotyczący wydatków majątkowych przez partnera 

projektu  pn. „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 

42.858,-zł, 

3) § 1 ust. 7 pkt 7 lit. c stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Rzeszowie związane z realizacją projektu własnego pn. „Poprawa infrastruktury 

domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 

podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy w/w 

instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy - dotacje 

celowe dla partnerów projektu - jednostek sektora finansów publicznych  

w kwocie 960.717,-zł. 
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§ 3 

 

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2015 r. o kwotę 

7.918.906,- 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 7.918.906,-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 

 

Dokonuje się zmian nazw zadań ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 

2015 r. z tego: 

1) w planie wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność 

 w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zadanie pn. 

„Modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia „Zakup, 

modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” otrzymuje nazwę 

„Zakup i modernizacja pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia „Zakup, 

modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”, 

2) w planie wydatków bieżących na zadania realizowane w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  

o finansach publicznych z perspektywy finansowej 2007-2013 w dziale 750 – 

Administracja publiczna w rozdziale 75018 -  Urzędy marszałkowskie zadanie pn. 

„Obsługa procesu ponownej oceny oprotestowanych wniosków w ramach RPO WP 

2007-2013 w 2015 r." otrzymuje nazwę „Obsługa trybów odwoławczych w ramach 

osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2015 r.". 
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§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 



Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Źródło
Jednostka 
realizująca

Uwagi

500 50005 357 000

Dochody związane z realizacją projektu własnego pn. "Centrum 
Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie 
podkarpackim" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka, w tym z tytułu: 
1) środków pochodzących z budżetu UE - 303.450,-zł (§ 2007),
2) dotacji celowej z budżetu państwa - 53.550,-zł (§ 2009).

Wraz ze zwiększeniem planu 
wydatków w dziale 500 w rozdziale 
50005. Zmiana dotyczy 
przedsięwzięcia ujętego w WPF.

75861 74 898

Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 
finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 (§ 2008).

Wraz ze zmianami planu wydatków w 
dziale 750 w rozdziale 75018. Zmiana 
dotyczy przedsięwzięć ujętych w WPF.

75862 226 435
Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 
współfinansowanie projektów realizowanych w ramach PO KL 
(§ 2009).

WUP

Wraz ze zwiększeniem planu 
wydatków w dziale 801 w rozdziale 
80146 oraz w dziale 853 w rozdziale 
85395.
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia 
ujętego w WPF.

852 85295 -3 485 244

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE związane 
z realizacją projektu własnego pn. "Poprawa infrastruktury domów 
pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych 
oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również 
pielęgniarek i pielęgniarzy w/w instytucji" w ramach Szwajcarsko - 
Polskiego Programu Współpracy (§ 2007 - 378.843,-zł, § 6207 - 
3.106.401,-zł).

ROPS

Wraz ze zmniejszeniem planu 
wydatków w dziale 852 w rozdziale 
85295. Zmiana dotyczy 
przedsięwzięcia ujętego w WPF.

-3 485 244 658 333

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 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

Suma

Ogółem plan 
dochodów

-2 826 911

Urząd 
Marszałkowski/

Dep. RR

758
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§ kwota § kwota

0 2009 90 268
0 2919 21 973
0 6668 5 904
0 6669 372
0 2009 29 251
0 2919 10 113
0 4307 252 450
0 4309 44 550
0 4397 51 000
0 4399 9 000
0 4569 4 450
0 6667 42 858

4018 -58 733 4178 50 000
4118 -15 395 4308 790 164
4128 -2 138 4388 20 000
4178 -152 000 4418 55 000
4218 -75 000 4428 60 000
4308 -567 000 0
4398 -30 000 0

0 4017 20 000
0 4019 3 530
0 4307 40 000
0 4309 7 059
0 4397 132 466
0 4399 23 377
0 4707 8 500
0 4709 1 500

757 75704 8020 -1 122 096 0
0 2007 170 834
0 2009 5 082
0 3027 300
0 4017 126 796
0 4047 47 373
0 4117 119 759
0 4127 29 940
0 4177 245
0 4217 34 465
0 4219 1
0 4227 36 339
0 4267 12 600
0 4307 1 025 322
0 4309 2
0 4367 9 630
0 4417 4 650
0 2917 1 088
0 2919 29

851 85120 0 6220 1 072 096
852 85214 0 2710 50 000

75018

750

80195

801

75095

80146

Załącznik Nr 2 do Uchwały .../.../ 15 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia ….. w sprawie zmian w budżecie 

Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia

15011

15013

150

50005500

72095720



§ kwota § kwota

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia

0 2009 3 113
0 2919 21 981

2009 -50 039 2007 244 734
6207 -58 063 2919 15 554

4016 2 362
0 4017 13 386
0 4116 534
0 4117 3 029
0 4126 170
0 4127 963
0 4216 2 767
0 4217 15 680
0 4266 339
0 4267 1 918
0 4306 705
0 4307 3 985
0 4366 192
0 4367 1 095
0 4386 138
0 4387 788
0 4416 145
0 4417 822
0 4526 13
0 4527 72
0 6207 960 717

2009 -70 838 2009 70 838
0 4017 4 038
0 4019 713
0 4117 694
0 4119 122
0 4127 98
0 4129 18
0 4177 1 700
0 4179 300
0 4217 4 238
0 4219 747
0 4307 1 241 495
0 4309 219 086
0 4417 1 226
0 4419 213
0 4447 842
0 4449 151

2009 -115 593 2009 43 000
0 2919 3 573

921 92120 0 6669 260
-2 316 895 7 408 890

-2 258 832 5 326 683

-58 063 2 082 207

854

85219

85295
852

wydatki majątkowe

Razem

w tym:
wydatki bieżące

85395853

85495
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- projekt- 
UCHWAŁA Nr     /     / 15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia…………………2015 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2015 - 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 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Centrum 

Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Wojew. Podkarpackim, Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów 

i eksporterów oraz powstanie nowych terenów inwestycyjnych” o którym mowa  

w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego  

w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-

2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania  

w roku 2015. 

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa  

w ust. 1, o kwotę 357.000,- zł (wydatki bieżące). 

3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją  przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 357.000,-zł. 

 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Projekty 

pomocy Technicznej RPO WP 2007 - 2013” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 

1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały  

Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  
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26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na urealnieniu 

zakresu wykonanego do końca 2014r. oraz zwiększeniu zakresu planowanego 

do wykonania w 2015 r. w celu dostosowania limitu wydatków do wysokości 

dostępnych środków na realizację przedsięwzięcia. 

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa  

w ust. 1, o kwotę 2.459.790,- zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.277.116,-zł  

i wydatki majątkowe o kwotę 182.674,-zł). 

3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją  przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 74.898,-zł. 

 

§ 3 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Szwajcarsko 

Polski Program Współpracy” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy  

o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu 

niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do końca 2014 r. na 

rok 2015. 

2. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją  przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 1.196.491,-zł (w tym: wydatki bieżące  

o kwotę 293.837,-zł i wydatki majątkowe o kwotę 902.654,-zł).  

 

§ 4 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Technologie 

cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów 

rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół 

Podkarpacia realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług 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” o którym mowa w art. 226 ust. 
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4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 

uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 

26 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na 

przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2014 r. na rok 2015. 

2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją  przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 205.076,-zł.  

 

§ 5 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Szkolenie i 

specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej działających na 

terenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką 

realizowanych zadań. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013 WND-PO 

KL.07.01.03-18-001/09” o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r.  

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu 

niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do końca 2014 r. na 

rok 2015. 

2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją  przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 1.475.682,-zł. 

 

§ 6 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Wzmocnienie 

w samorządzie województwa podkarpackiego systemu monitorowania polityk 

publicznych i wymiany informacji w oparciu o Regionalne Obserwatorium 

Terytorialne" o którym mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na 

lata 2015-2025. Zmiana polega na przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu 

planowanego do wykonania do końca 2014 r. na rok 2015. 



4 
 

2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją  przedsięwzięcia, 

o którym mowa w ust. 1 w roku 2015 o kwotę 236.432,-zł. 

 

§ 7 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1–6 oraz zmianami w budżecie w okresie 

styczeń - luty 2015 r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego 

oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a 

i Nr 2 do uchwały Nr IV/57/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 

stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025. Załączniki Nr 1a, i Nr 2 

otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 9 

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 

2015 - 2025. 

 

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów: 

 Departamentu Rozwoju Regionalnego, 

 Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, 

 Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu, 

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

 

Zmiany WPF dotyczą: 

1. Zmian zakresu realizacji przedsięwzięć wymienionych w tabelarycznym 

zestawieniu zmian stanowiącym załącznik do niniejszego uzasadnienia w celu: 

 zwiększenia planowanego do zrealizowania w 2015r. zakresu realizacji 

przedsięwzięcia (przedsięwzięcie wykazane w poz. 1 załącznika do 

uzasadnienia), 

 dostosowania limitu wydatków do wysokości dostępnych środków 

(przedsięwzięcie wykazane w poz. 2 załącznika do uzasadnienia), 

 przeniesień niezrealizowanej części zakresu planowanego do wykonania do 

końca 2014 r. na rok 2015 (dla przedsięwzięć wykazanych w poz. 3, 4, 5 i 6 

załącznika do uzasadnienia), 

2. Aktualizacji załącznika Nr 1a do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz 

zmian w budżecie dokonanych w okresie styczeń - luty 2015 roku uchwałami 

Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 



L.p. Wyszczególnienie
Wykonanie 

2012
Wykonanie 

2013
Plan 3 kw. 

2014
Wykonanie 

2014
Prognoza 

2015
Prognoza 

2016
Prognoza 

2017
Prognoza 

2018
Prognoza 

2019
Prognoza 

2020
Prognoza 

2021
Prognoza 

2022
Prognoza 

2023
Prognoza 

2024
Prognoza 

2025
1 Dochody ogółem 871 599 354 1 142 223 831 1 491 716 500 1 491 716 500 1 149 912 225 657 127 108 601 018 185 606 366 024 615 900 819 625 626 310 583 513 107 593 631 508 603 952 277 613 679 461 624 417 189
1.1 Dochody bieżące, w tym: 651 417 388 687 085 147 762 119 319 762 119 319 671 052 468 590 415 208 594 517 189 603 865 028 613 399 823 623 125 314 582 513 107 592 631 508 602 952 277 612 679 461 623 417 189

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 0 0 0 0 44 875 689 45 773 203 46 688 667 47 622 440 48 574 889 49 546 387 50 537 314 51 548 061 52 579 022 53 630 602 54 703 214

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 0 0 0 0 134 848 000 137 544 960 140 295 859 143 101 776 145 963 812 148 883 088 151 860 750 154 897 965 157 995 924 161 155 843 164 378 960
1.1.3 podatki i opłaty 0 0 0 0 9 024 410 9 204 898 9 388 996 9 576 776 9 768 312 9 963 678 10 162 951 10 366 210 10 573 535 10 785 005 11 000 705
1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4 z subwencji ogólnej 0 0 0 0 236 717 913 252 944 216 256 487 239 260 101 122 263 787 283 267 547 168 271 382 250 275 294 034 279 284 053 283 353 873 287 505 089
1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 0 0 0 0 171 257 283 130 815 052 127 256 892 128 791 386 130 356 569 131 953 056 83 049 265 84 710 251 86 404 456 88 132 545 89 895 196
1.2 Dochody majątkowe, w tym: 220 181 966 455 138 684 729 597 181 729 597 181 478 859 757 66 711 900 6 500 996 2 500 996 2 500 996 2 500 996 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
1.2.1 ze sprzedaży majątku 2 127 418 4 083 973 10 092 876 10 092 876 12 770 000 5 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 0 0 0 0 429 486 341 61 711 900 5 500 996 1 500 996 1 500 996 1 500 996 0 0 0 0 0
2 Wydatki ogółem 891 000 574 1 112 201 296 1 572 414 395 1 572 414 395 1 291 028 321 630 212 174 573 889 644 553 188 231 556 723 026 578 448 518 524 335 314 546 453 716 570 392 277 581 119 461 603 857 189
2.1 Wydatki bieżące, w tym: 529 232 464 559 246 456 613 807 775 613 807 775 528 617 347 506 776 311 497 731 613 502 799 041 501 321 638 507 149 050 450 420 286 455 372 508 460 037 874 469 559 228 478 952 186
2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0 0 0 0 8 102 333 7 671 128 5 066 762 5 060 562 4 621 866 4 405 145 4 186 611 3 450 496 149 745 0 0

2.1.1.1
w tym: gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 
którym mowa w art. 243 ustawy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.3 wydatki na obsługę długu 18 113 694 14 721 333 15 826 500 15 826 500 14 000 000 24 942 804 23 401 488 20 356 000 17 272 000 13 967 000 11 470 000 8 098 000 5 260 000 4 069 800 2 035 400
2.1.3.1 w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 0 0 0 0 14 000 000 24 942 804 23 401 488 20 356 000 17 272 000 13 967 000 11 470 000 8 098 000 5 260 000 4 069 800 2 035 400

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) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Wydatki majątkowe 361 768 110 552 954 840 958 606 620 958 606 620 762 410 974 123 435 863 76 158 031 50 389 190 55 401 388 71 299 468 73 915 028 91 081 208 110 354 403 111 560 233 124 905 003
3 Wynik budżetu -19 401 220 30 022 535 -80 697 895 -80 697 895 -141 116 096 26 914 934 27 128 541 53 177 793 59 177 793 47 177 792 59 177 793 47 177 792 33 560 000 32 560 000 20 560 000
4 Przychody budżetu 96 164 948 71 509 188 88 660 763 88 660 763 159 078 965 7 645 065 5 431 459 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0
4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.1 w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 60 477 448 68 300 860 82 942 950 82 942 950 39 399 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.1 w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0 0 0 0 21 436 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 35 000 000 0 5 467 824 5 467 824 118 987 466 5 385 042 3 716 455 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0
4.3.1 w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0 0 0 0 118 987 466 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 687 500 3 208 328 249 989 249 989 691 656 2 260 023 1 715 004 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.1 w tym: na pokrycie deficytu budżetu 0 0 0 0 691 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Rozchody budżetu 8 462 868 10 962 868 7 962 868 7 962 868 17 962 869 34 559 999 32 560 000 58 177 793 59 177 793 47 177 792 59 177 793 47 177 792 33 560 000 32 560 000 20 560 000

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 7 962 868 7 962 868 7 962 868 7 962 868 17 962 869 34 559 999 32 560 000 58 177 793 59 177 793 47 177 792 59 177 793 47 177 792 33 560 000 32 560 000 20 560 000

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: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1.1.1
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 
ust. 3 ustawy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1.1.2
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 
ust. 3a ustawy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1.1.3
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w 
art. 243 ustawy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 500 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Kwota długu 325 488 603 317 525 735 315 030 691 315 030 691 410 587 465 381 412 508 352 568 963 299 391 170 240 213 377 193 035 585 133 857 792 86 680 000 53 120 000 20 560 000 0

7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 
jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 
likwidowanych i przekształcanych jednostkach 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której 
mowa w art. 242 ustawy

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 122 184 924 127 838 691 148 311 544 148 311 544 142 435 121 83 638 897 96 785 576 101 065 987 112 078 185 115 976 264 132 092 821 137 259 000 142 914 403 143 120 233 144 465 003

8.2
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącym
pomniejszonymi o wydatki 182 662 373 196 139 551 231 254 494 231 254 494 181 834 964 83 638 897 96 785 576 101 065 987 112 078 185 115 976 264 132 092 821 137 259 000 142 914 403 143 120 233 144 465 003

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 0,91% 0,70% 0,53% 0,53% 3,48% 10,22% 10,15% 13,79% 13,16% 10,48% 12,82% 9,89% 6,45% 5,97% 3,62%

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 0,91% 0,70% 0,53% 0,53% 3,48% 10,22% 10,15% 13,79% 13,16% 10,48% 12,82% 9,89% 6,45% 5,97% 3,62%

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

Załącznik  Nr 1                                                    
do Uchwały  Nr   /  /15                    

Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia  23 lutego 2015r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2015 - 2025
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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 0,91% 0,70% 0,53% 0,53% 3,48% 10,22% 10,15% 13,79% 13,16% 10,48% 12,82% 9,89% 6,45% 5,97% 3,62%

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) 14,26% 11,55% 10,62% 10,62% 13,50% 13,49% 16,27% 16,83% 18,36% 18,70% 22,81% 23,29% 23,83% 23,48% 23,30%

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) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,14% 11,89% 12,54% 14,42% 15,53% 17,15% 17,96% 19,96% 21,60% 23,31% 23,53%

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) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,14% 11,89% 12,54% 14,42% 15,53% 17,15% 17,96% 19,96% 21,60% 23,31% 23,53%

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, p
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

9.7.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, p
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

10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej,  w tym na: 0 0 0 0 0 26 914 934 27 128 541 53 177 793 59 177 793 47 177 792 59 177 793 47 177 792 33 560 000 32 560 000 20 560 000
10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0 0 0 0 0 26 914 934 27 128 541 53 177 793 59 177 793 47 177 792 59 177 793 47 177 792 33 560 000 32 560 000 20 560 000

11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0 0 0 0 139 151 372 139 151 372 139 151 372 143 325 913 147 625 691 152 054 461 156 616 095 161 314 578 166 154 015 171 138 636 176 272 795

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0 93 568 193 93 493 295 93 493 295 96 298 094 99 187 037 102 162 648 105 227 527 108 384 353 111 635 884 114 984 960 118 434 509
11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 0 0 0 0 844 193 380 205 535 856 141 361 531 134 087 861 106 473 932 105 889 716 1 895 225 450 000 450 000 200 000 200 000
11.3.1 bieżące 0 0 0 0 169 279 594 131 999 074 125 595 653 112 321 983 104 708 054 104 123 838 1 895 225 450 000 450 000 200 000 200 000
11.3.2 majątkowe 0 0 0 0 674 913 786 73 536 782 15 765 878 21 765 878 1 765 878 1 765 878 0 0 0 0 0
11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0 0 0 0 589 043 999 59 427 781 14 000 000 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0
11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 65 683 925 51 664 959 62 158 031 30 389 190 55 401 388 71 299 468 73 915 028 91 081 208 110 354 403 111 560 233 124 905 003
11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 0 0 0 0 107 683 050 12 343 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1
Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0 0 0 0 66 523 602 50 829 386 50 532 208 50 532 208 50 532 208 50 532 208 0 0 0 0 0

12.1.1  -  w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 0 0 0 13 326 627 1 997 178 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 0 0 0 0 0

12.1.1.1
 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych
umów na realizację programu, projektu lub zadania 0 0 0 0 12 823 465 1 997 178 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 0 0 0 0 0

12.2
Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0 0 0 0 133 844 169 1 500 996 1 500 996 1 500 996 1 500 996 1 500 996 0 0 0 0 0

12.2.1   -  w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 0 0 0 106 302 309 0 0 0 0 0

12.2.1.1
 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych
umów na realizację programu, projektu lub zadania 0 0 0 0 106 022 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.3
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0 0 0 0 77 099 455 59 833 008 59 533 386 59 533 387 59 533 387 59 368 447 0 0 0 0 0

12.3.1   -  w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 0 0 0 17 066 580 1 997 178 1 700 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 0 0 0 0 0

12.3.2
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 0 0 0 0 26 554 843 2 389 622 2 040 000 2 040 000 2 040 000 2 040 000 0 0 0 0 0

12.4
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 0 0 0 0 237 492 060 1 765 878 1 765 878 1 765 878 1 765 878 1 765 878 0 0 0 0 0

12.4.1   -  w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 0 0 0 110 354 222 0 0 0 0 0

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 198 416 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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  0 0 0 0 187 170 713 59 601 708 59 599 264 59 599 265 59 599 265 59 434 325 0 0 0 0 0

12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0 0 0 0 105 631 550 392 444 340 000 340 000 340 000 340 000 0 0 0 0 0

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  0 0 0 0 18 483 125 271 732 271 732 271 732 271 732 271 732 0 0 0 0 0

12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0 0 0 0 17 090 554 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 0 0 0 0 0

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  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.8.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.2
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.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.3
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o 
działalności leczniczej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.4
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach  o działalności 
leczniczej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.5
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach  o działalności 
leczniczej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.6
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 
przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.7
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publiczneg
zakładu opieki zdrowotnej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 17 962 869 34 559 999 32 560 000 32 560 000 32 560 000 20 560 000 32 560 000 20 560 000 32 560 000 32 560 000 20 560 000

14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14.3.2
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego 
długu publicznego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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

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

15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 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
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         - projekt-  
 

UCHWAŁA NR  /       /15 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia   lutego  2015 r. 

 
 

zmieniająca Uchwałę Nr II/15/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
 
Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z pózn. zm.) oraz § 48 ust. 1 pkt 9 i ust. 6  
Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do uchwały  
Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 
1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. 
Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz.1247 z późn. zm.) 
 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

W Uchwale Nr II/15/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 
2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, w  § 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
 „7. Władysław Stępień Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego”   

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie  
 
 

Sejmik powołuje komisje określone w Statucie Województwa, w celu 

sprawnego i terminowego wykonywania swoich zadań.  

Zgodnie z § 48 ust. 1  Statutu Województwa Podkarpackiego powołuje się komisje 

stałe Sejmiku, w tym Komisję Główną, w skład której wchodzi Przewodniczący, 

Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Klubów Radnych.  

 
Radny Władysław Stępień w dniu 26 stycznia 2015 r.  został wybrany na 

Wiceprzewodniczącego Sejmiku. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie 

niniejszej uchwały.  

 

 



  - projekt - 
 

UCHWAŁA NR  /   /15 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

  
z dnia                    2015 r. 

 
w sprawie zatwierdzenia planu  kontroli   Komisji Rewizyjnej   

Sejmiku Województwa Podkarpackiego  na 2015 rok. 
 
 
  

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.  596 z późn. zm.) oraz § 41 ust. 3 Statutu 
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. 
 z 1999 r. Nr 28, poz. 1247 z późn. zm.)  

 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego  na 2015 rok w brzmieniu  jak w załączniku do uchwały.  
  

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 
  

 
§ 3 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
UZASADNIENIE 
 

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
zatwierdzenia  planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 
 
 
Na podstawie § 41 ust. 3   Statutu Województwa Podkarpackiego, w związku 
 z przyjęciem planu kontroli Komisji Rewizyjnej, wynikającym z zakresu działania 
Komisji powołanej do przeprowadzania kontroli działalności Zarządu Województwa 
Podkarpackiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych, przedkłada się plan 
kontroli pod obrady Sejmiku do zatwierdzenia. 

 
 
 

 
Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 
 

                                                        
Mieczysław Miazga  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
PLAN  KONTROLI 
Komisji Rewizyjnej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
na 2015 r. 

 
I półrocze 

1. Przyjęcie planu kontroli Komisji na 2015 rok. 
2. Analiza  wykonania  budżetu za 2014 rok i przyjęcie opinii dotyczącej realizacji 

planu dochodów i wydatków budżetowych za 2014 r. wraz z opracowaniem 
wniosku w sprawie absolutorium  dla  Zarządu  Województwa Podkarpackiego 
z wykonania  budżetu za 2014 r. 

3. Analiza przebiegu realizacji planów finansowych wybranych instytucji 
podległych samorządowi województwa – kultura, ochrona zdrowia, PZDW 
 i inne. 

4. Analiza wykorzystania dotacji przekazywanych przez samorząd województwa 
dla jednostek samorządu terytorialnego i innych z zakresu kultury  
i dziedzictwa narodowego. 

5. Analiza realizacji wybranych zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych  
z zakresu melioracji, infrastruktury transportowej, sportu i innych. 

6. Analiza realizacji wybranych zadań z zakresu bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego. 

7. Analiza sprawowania nadzoru przez Departament Infrastruktury i Transportu 
 w zakresie dokonywanych płatności na rzecz przewoźników z tytułu 
stosowania ulg. 

8. Analiza bieżących postępów w realizacji dwóch projektów: internet 
szerokopasmowy,  trasy rowerowe Polski Wschodniej. 

 
 
II półrocze 

1. Analiza odpowiedzi na interpelacje i pytania Radnych Województwa, 
zgłoszone w pierwszym półroczu 2015 r. oraz analiza wykonania planu 
dochodów i wydatków budżetu województwa za I półrocze 2015 r. 

2. Analiza  realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych w obszarze 
służby zdrowia wraz z kontrolą wdrażania programów restrukturyzacyjnych  
w jednostkach ochrony zdrowia podległych samorządowi województwa. 

3. Analiza wyników wybranych kontroli zewnętrznych przeprowadzonych  
w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach podległych samorządowi 
województwa w I półroczu 2015, w tym wykonania ewentualnych zaleceń 
pokontrolnych. 

4. Analiza realizacji wybranych zadań drogowych, w tym inwestycji 
realizowanych na drogach wojewódzkich wspólnie z samorządami innych 
szczebli. 

5. Analiza gospodarki mieniem Województwa Podkarpackiego. 
6. Analiza realizacji programu „Podkarpacka wołowina”. 
7. Wstępna analiza projektu budżetu na 2016 r. 



 
Komisja   Rewizyjna   za  zgodą  lub  na  zlecenie  Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego   będzie  przeprowadzać kontrole  w  zakresie  i   terminie nie  
przewidzianym  w  rocznym  Planie Kontroli – stosownie do zapisów §40  ust.4 
Statutu Województwa Podkarpackiego. 
Ponadto Komisja Rewizyjna w 2014 r. – biorąc pod uwagę zgodność z prawem, 
celowość, rzetelność i gospodarność -  dokonywać będzie bieżących ocen i analiz 
 w zakresie: 
- wykonywania zadań przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i kierowników 
wojewódzkich jednostek organizacyjnych, 
- wykorzystania mienia służbowego przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
 i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 
                                                    
 
                                                                     
 
                                                                            Przewodniczący Komisji   
                                                                                
                                                                                Mieczysław Miazga 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- projekt - 

UCHWAŁA NR /  /15 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia    grudnia 2015r. 

w sprawie zatwierdzenia planów  pracy komisji stałych Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego na 2015 rok. 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z pózn. zm.) oraz § 53 ust. 1 Statutu 
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/103/99 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 roku 
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 
1999 r. Nr 28, poz.1247 z późn. zm.) 

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

Zatwierdza się plany pracy komisji stałych: 
1) Komisji Budżetu, Mienia i Finansów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały; 
2) Komisji Rozwoju Regionalnego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały; 
3) Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji, stanowiący załącznik nr 

3 do niniejszej uchwały; 
4) Komisji Gospodarki i Infrastruktury, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej 

uchwały; 
5) Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, 

stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały; 
6) Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej, stanowiący 

załącznik nr 6 do niniejszej uchwały; 
7) Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, stanowiący załącznik nr 7 do 

niniejszej uchwały; 
8) Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia , stanowiący załącznik nr 

8 do niniejszej uchwały. 
9) Komisji Głównej, stanowiący załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 



Uzasadnienie 

  

Zgodnie z § 53 ust.1 Statutu Województwa Podkarpackiego komisja stała 
działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Sejmik, który może dokonywać 
zmian w tym planie. 

Niniejszym projektem uchwały przedkłada się Sejmikowi do zatwierdzenia 
plany pracy wszystkich stałych komisji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



Załącznik nr 1 do uchwały Nr ……. 
 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ………………….. 
 
                                                    PLAN  PRACY 

Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
                                                      na 2015 rok 

 
1. Opiniowanie zmian w budżecie województwa podkarpackiego na 2015 r. 

/przez cały rok/. 
2. Opiniowanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej województwa 

podkarpackiego  na 2015-2025 /przez cały rok/. 
3. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie udzielania pomocy finansowej 

jednostkom samorządu terytorialnego w różnym zakresie  /przez cały rok/.  
4. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 
5. Opiniowanie propozycji wysokości limitów i kwot maksymalnych poręczeń 

dokonywanych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego /przez cały rok/. 
6. Opiniowanie propozycji wysokości limitów i kwot maksymalnych pożyczek z 

budżetu województwa. 
7. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2014 rok. 
8. Przyjęcie sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek, których 

organem założycielskim jest samorząd województwa za 2014 rok. 
9. Przyjęcie  Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I 

półrocze 2015 roku. 
10. Przyjęcie sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek, których 

organem założycielskim jest samorząd województwa za I półrocze 2015 r. 
11. Przyjęcie Informacji o działalności spółek z udziałem Województwa 

Podkarpackiego. 
12. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie gospodarki mieniem 

Województwa – sprzedaż w trybie przetargu, sprzedaż bezprzetargowa, 
sprzedaż z bonifikatą, zamiana lub darowizna /przez cały rok/. 

13. Opracowanie zbiorczego wniosku Komisji Budżetu, Mienia i Finansów w 
sprawie propozycji zmian w projekcie budżetu Województwa na 2015 rok. 

14. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2015 rok. 
                                              
Ponadto bieżące sprawy i tematy wynikające z działalności   Samorządu  
Województwa Podkarpackiego.                            
                                                                        Przewodniczący Komisji 
                                                                               Jerzy Cypryś 
 



                                
 Załącznik nr 2 do uchwały  Nr .......................................... Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  ………………..............      
 KS‐II.0011.2.1.2015.JRJ         
 

PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA  ROK 2015. 
 
 

termin                                                                Tematy  Departament odpow.  za przygotowanie 

I kwartał  Informacja nt. stanu realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. 

Informacja nt. budowy Centrum Kongresowo Wystawienniczego Województwa Podkarpackiego. 

Prezentacja wyników „Raportu rocznego z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 

2020”. 

Informacja nt. stanu przygotowań do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Informacja o realizacji projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE)” w 

województwie podkarpackim. 

Informacja o stanie wdrażania w zakresie osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wg stanu na 31 grudnia  2014 r. 

Departament Rozwoju Regionalnego. 

Departament Rozwoju Regionalnego. 

Departament Rozwoju Regionalnego. 

 

Dep. Zarządzania RPO. 

 

Departament Rozwoju Regionalnego.  

 

Departament Wdrażania Pr. Infrastr.  

II kwartał  Informacja nt. strategii Zarzadzania Parkiem NaukowoTechnologicznem w Rzeszowie.  

Informacja nt. stanu realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego 

Informacja nt. budowy Centrum Kongresowo Wystawienniczego Województwa Podkarpackiego. 

Informacja nt. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
 
Informacja nt. realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013 – zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 
2006r. 

Prezes RARR 

Departament Rozwoju Regionalnego.  

Departament Rozwoju Regionalnego. 

Departament Zarządzania RPO. 
 

Departament Rozwoju Regionalnego. 



III kwartał  Informacja nt. stanu realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego 

Informacja nt. budowy Centrum Kongresowo Wystawienniczego Województwa Podkarpackiego. 

Informacja na temat stanu prac nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Podkarpackiego wraz z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego 
Informacja o stanie wdrażania w zakresie osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wg stanu na 30 czerwca  2015 r. 

Departament Rozwoju Regionalnego. 

Departament Rozwoju Regionalnego. 

Departament Rozwoju Regionalnego. 

 

Departament Wdrażania Pr. Infrastr. 

IV kwartał Informacja o działalności: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, 

Informacja nt. stanu realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego 

Informacja nt. budowy Centrum Kongresowo Wystawienniczego Województwa Podkarpackiego. 

Informacja nt. stopnia realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 

Informacja nt. realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2007-2013 – stan na 30 września 2015r. 

Informacja nt. aktualnego stanu wdrażania I osi priorytetowej RPO WP na lata 2007-13 oraz na lata 

2014-2020. 

Prace nad przyjęciem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 rok. 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Reg. 

Departament Rozwoju Regionalnego. 

Departament Rozwoju Regionalnego. 

Departament Rozwoju Regionalnego. 

Departament Rozwoju Regionalnego. 

 

Dep. Wspierania Przedsiębiorczości.  

 

 

 

 
Ponadto przedmiotem posiedzeń Komisji Rozwoju Regionalnego  jest w szczególności : 
 1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał Sejmiku; 
2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą; 
3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Sejmik, Zarząd lub inne komisje;                                                                             
Zgodnie z § 53 ust. 1 Statutu Województwa Podkarpackiego  komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Sejmik, który 
może dokonywać zmian w tym planie. 
       

 Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego  
 

      
Ewa Draus  

              
 



Załącznik nr 3 do uchwały Nr ……. 
 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ………………….. 
 
Plan  pracy 

Komisji Współpracy  z  Zagranicą, 
Turystyki  i  Promocji 

Sejmiku  Województwa   Podkarpackiego 
na   2015  rok 

 
I kwartał: 

1. Wyrażenie zgody na podpisanie Deklaracji o współpracy między Województwem 
Podkarpackim, Krajem Koszyckim, Krajem Preszowskim oraz Komitatem Borsod-
Abaúj-Zemplén w zakresie lobbingu na rzecz budowy korytarza transportowego 
Via Carpatia  

2.  Przedstawienie planu wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP na I kwartał 
2015 r. 

3.  Przyjęcie sprawozdania z wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP oraz   
przyjmowanych przez UMWP osób i delegacji zagranicznych za IV kwartał 2014r. 

4. Przedstawienie zaplanowanych przez Oddział turystyki zadań turystycznych do 
realizacji w 2015 roku  

 
II kwartał: 

1. Przyjęcie sprawozdania z wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP oraz 
przyjmowanych przez UMWP osób i delegacji zagranicznych za I kwartał 2015 r. 

2. Przedstawienie planu wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP na II kwartał 
2015r.  

III kwartał 

1. Przyjęcie sprawozdania z wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP oraz 
przyjmowanych przez UMWP osób i delegacji zagranicznych za II kwartał 2015r. 

2. Przedstawienie planu wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP na III kwartał 
2015r. r. 

IV kwartał 

1. Przyjęcie sprawozdania z wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP oraz 
przyjmowanych przez UMWP osób i delegacji zagranicznych za III kwartał 2015 

2. Przedstawienie planu wyjazdów zagranicznych pracowników UMWP na IV 
kwartał 2015r.  

3. -Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu turystyki zaplanowanych do 
realizacji w 2015 roku przez Oddział turystyki. 

 
Komisja niezależnie od przyjętego planu pracy może w trakcie  roku  
wprowadzać  tematy wynikające  z  uchwał Sejmiku  i aktualnych potrzeb.  
 
 

Przewodnicząca Komisji 



 Dorota Chilik 

 



 
 
 Załącznik nr 4… do uchwały  Nr .........................................Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia …………………………roku.   
 
KS‐II.0011.4.1.2015.JRJ       PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2015 r. 
 
 

Termin  Tematy  Departament odpow. za przygotowanie 

I  
kwartał 

Przedłożenie sprawozdania z działalności  komisji za rok  2014 r. 
Przygotowanie planu pracy Komisji Gospodarki i Infrastruktury na rok 2015. 
Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie wojewódzkim  za  rok 2014. 

Kancelaria Sejmiku 
Kancelaria Sejmiku 
Dep. Rolnictwa   Geodezji   i   Gosp.  M. 

II 
kwartał 

Informacja z realizacji prac dot.  remontów cząstkowych   na drogach o nawierzchni bitumicznej. 

Informacja  Podkarpackiego  Zarządu  Dróg Wojewódzkich w    Rzeszowie     z wykonania  planu  zimowego 
utrzymania dróg wojewódzkich w województwie podkarpackim.  
Informacja Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  o realizacji inwestycji drog. na DW. 

Informacja dotycząca dochodów z tytułu najmu  i dzierżawy nieruchomości wchodzących   w skład zasobu 
wojewódzkiego. 

Dep.  Dróg i  Publ. Transp. Zbiorowego  

Dep.  Dróg i  Publ. Transp. Zbiorowego 

 

Dep.  Dróg i  Publ. Transp. Zbiorowego 

Dep. Rolnictwa   Geodezji   i   Gosp.  M. 

III 
kwartał 

Informacja nt. budowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich realizowanych wspólnie z samorządami 
województwa podkarpackiego. 
Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego związanych z budową dróg 
ekspresowych i autostrad. 
Informacja Podk. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  o realizacji inwestycji drogowych na DW. 

Dep.  Dróg i  Publ. Transp. Zbiorowego  

 

Dep.  Rolnictwa      Geodezji      i      Gosp.  
Mieniem 
Dep.  Dróg i  Publ. Transp. Zbiorowego 

IV 
kwartał 

Informacja    Podkarpackiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w    Rzeszowie    na  temat  planu  zimowego 
utrzymania dróg wojewódzkich w województwie podkarpackim. 
Informacja  Podkarpackiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Rzeszowie    o  zaawansowaniu  realizacji 
inwestycji drogowych na drogach wojewódzkich. 
Przygotowanie planu pracy Komisji Gospodarki i Infrastruktury na rok 2016. 

Dep.  Dróg i  Publ. Transp. Zbiorowego 

 
Dep. Dróg i  Publ. Transp. Zbiorowego 

 
Kancelaria Sejmiku 

 
Ponadto przedmiotem posiedzeń Komisji Gospodarki i Infrastruktury  będzie 
 ‐    opiniowanie uchwał Sejmiku  Województwa Podkarpackiego,                                                          
 przyjmowanie bieżących informacji Zarządu Województwa,  
inicjatywa uchwałodawcza  radnych i członków Komisji.                                                                                                                    Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                  Stefan Bieszczad      
 
 



Załącznik nr 5 do uchwały Nr ……. 
 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ………………….. 
PLAN PRACY 

 KOMISJI ROLNICTWA, ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH  
I OCHRONY ŚRODOWISKA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2015 r. 

 
 
 

Termin 
posiedzenia 

Tematy 

Styczeń 
2015 

1. Przedstawienie Rocznego Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Boguchwale na  rok  2015. 

Luty 
2015 

1. Realizacja zadań  inwestycyjnych w 2014 r. w zakresie budowy i planowania urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych – efekty rzeczowe oraz poniesione nakłady finansowe. 

2. Informacja roczna dotycząca stanu wdrażania Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w województwie podkarpackim (według stanu 
na koniec 2014 r.) 

3. Informacja roczna dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach PROW 
2007-2013 (według stanu na koniec 2014 r.) 

4. Sprawozdanie roczne z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 (według stanu 
na koniec 2014 r.)  

5. Sprawozdanie z realizacji Planu Działania dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
w Województwie Podkarpackim na lata 2014 – 2015 (według stanu na koniec 2014 r.) 

6. Przedłożenie sprawozdania z realizacji planu pracy na 2014r. oraz planu pracy na 2015r. przez Zespół 
Parków Krajobrazowych w Przemyślu oraz Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. 

Marzec  
2015 

1. Informacja Podkarpackiej Izby Gospodarczej Związku Grup Producentów Rolnych  na temat stanu 
zorganizowania i problemów grup producentów z terenu województwa podkarpackiego. 

2. Informacja na temat stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie województwa podkarpackiego. 



  
Kwiecień 

2015 
1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Działalności Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego   w Boguchwale za 2014 r.  
2. Roczne sprawozdanie finansowe Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2014 r. 
3. Informacja na temat wsparcia spółek wodnych funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, 

udzielanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. 
Maj  

2015 
1. Informacja o realizacji „Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego 

poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z 
zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas” 

2. Sprawozdanie z działalności WFOŚiGW w Rzeszowie za 2014r. wraz ze sprawozdaniem finansowym 
Czerwiec 

2015 
 

1.  Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej Państwa na terenie 
województwa podkarpackiego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie w 2014 r. 

2. Przedłożenie informacji o realizacji zadań z zakresu szacowania i wypłacania odszkodowań za szkody 
wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 

3. Informacja Polskiego Związku Łowieckiego na temat gospodarki łowieckiej prowadzonej w województwie 
podkarpackim w 2014 r.  

4. Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie nt. skali szkód wyrządzonych przez 
żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry na terenie województwa podkarpackiego w 2014 r. 

5. Informacja dotycząca stanu i perspektywy wdrażania PROW 2014-2020 
 1.   Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach PROW  

2007-2013 (według stanu na koniec II kwartału 2015 r.) 

Wrzesień 
2015 

1. Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego. 
2. Ocena rozwoju gospodarstw ekologicznych w województwie podkarpackim. 
3. Ocena funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa podkarpackiego. 

Październik 
2015 

1. Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o działalności na terenie województwa 
podkarpackiego w 2014 r.  

2. Informacja o działalności Agencji Rynku Rolnego na terenie województwa podkarpackiego w 2014 r 
3. Informacja o działalności Agencji Nieruchomości Rolnych na terenie województwa podkarpackiego w 2014 r. 



Listopad 
2015 

1. Informacja z przeprowadzonych doświadczeń realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa     
      Odmianowego.  
2. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach    
      Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (według stanu na koniec III kwartału  
     2015 r.). 
3. Informacja w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska 

Grudzień 
2015 

1. Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom ze środków ochrony gruntów rolnych. 
2. Informacja nt. produktów tradycyjnych  z terenu województwa podkarpackiego wpisanych na Listę 

Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
3. Plan działalności WFOŚiGW w Rzeszowie na 2016r. wraz z rocznym planem finansowym. 
4. Przyjęcie informacji na temat stanu środowiska w województwie podkarpackim w 2014 r. 

 

Komisja w trakcie roku może realizować dodatkowe  tematy wynikające z działalności Sejmiku,  Zarządu Województwa 
Podkarpackiego oraz własnych potrzeb. 

 

 

 

Przewodniczący Komisji  

    Stanisław  BAJDA 



Załącznik nr 6 do uchwały Nr ……. 
 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ………………….. 

PLAN PRACY 

Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

na 2015 rok 

I półrocze 

1. Profilaktyka chorób nowotworowych raka szyjki macicy i raka piersi wśród 
kobiet na Podkarpaciu. 

2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie 2015 roku  
w odniesieniu do działów ochrona zdrowia oraz opieka społeczna. 

3. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w statutach podległych 
podmiotów leczniczych (każda zmiana w ciągu roku). 

4. Analiza inwestycji w ochronie zdrowia finansowanych ze środków 
samorządowych oraz środków unijnych. 

5. Ocena zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych województwa podkarpackiego                      
w niektórych działach medycyny. 

6. Analizowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. 
7. Stan przygotowań, wyzwania, perspektywy w związku z utworzeniem kierunku 

lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. 
8. Informacja o realizacji w roku 2014 Wojewódzkiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 
9. Informacja o realizacji w 2014 r. Wojewódzkiego Programu Na Rzecz 

Wyrównywania Szans Osób niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 
Wykluczeniu Społecznemu na Lata 2008-2020. 
 

II półrocze 
1. Ocena wyników finansowych podległych podmiotów leczniczych za 2014 r.  

i pierwsze półrocze 2015 r. 
2. Ocena współpracy podległych podmiotów leczniczych z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 
3. Ocena Strategii działania w ochronie zdrowia i pomocy społecznej pod 

względem zabezpieczenia racjonalnego finansowania jednostek  
i wyznaczenia priorytetów zadań. 

4. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w statutach podległych 
podmiotów leczniczych (każda zmiana w ciągu roku). 

5. Opiniowanie propozycji dofinansowania ze środków przeznaczonych na 
realizację zadań z Programu Zapobiegania Narkomanii (profilaktyka 
zdrowotna). 

6. Analizowanie realizacji budżetu województwa za pierwsze półrocze 2015 r.                      
w odniesieniu do ochrony zdrowia i opieki społecznej. 



7. Analizowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. 
8. Analiza inwestycji w ochronie zdrowia finansowanych ze środków 

samorządowych oraz środków unijnych. 
9. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa podkarpackiego na 2016 rok. 

 

Ponadto realizowane będą bieżące sprawy wynikające z działalności Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji 

 

      Wojciech Zając 

 



Załącznik nr 7 do uchwały Nr ……. 
 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ………………….. 

Plan Pracy 
Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
na 2015 rok 

 

I kwartał: 

1.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Województwo Podkarpackie./luty 2015/ 

   2.Kulturotwórcza działalność Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach.  

    / luty 2015/.  

 3.Wojewódzkie muzea a nowoczesne muzealnictwo – stan obecny, zagrożenia 

perspektywy rozwoju w kontekście I Kongresu Muzealników Łódź 2015  

(z udziałem dyrektorów muzeów, których organizatorem jest Samorząd 

Województwa Podkarpackiego ) /marzec  2015/. 

4.Wyjazdowe posiedzenie Komisji w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 
w Lubaczowie. 

5.Organizacja i funkcjonowanie sportu dzieci i młodzieży w Polsce oraz jego 
finansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego. 

II kwartał: 

1.Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa   

Podkarpackiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego./kwiecień  

2015/. 

2.Promocja instytucji kultury, zjawisk w kulturze oraz osiągnięć twórców, w tym 

laureatów nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury 

oraz stypendystów Marszałka Województwa Podkarpackiego / maj  2015r/. 

3.Wojewódzkie muzea na wolnym powietrzu – stan obecny i perspektywy rozwoju 

/czerwiec  2015/. 

4. Baza sportowa w województwie  podkarpackim. 



III kwartał 

1.Analiza stanu realizacji i przygotowań do otwarcia i funkcjonowania budowanego 

Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów 

w Markowej / lipiec / 

     2.Omówienie oferty kulturalnej przygotowanej przez wojewódzkie instytucje kultury 

na okres wakacji letnich / sierpień/. 

3.Plany repertuarowe na sezon 2015/2016 instytucji artystycznych prowadzonych 

przez Samorząd Województwa Podkarpackiego /wrzesień/. 

4.Informacja nt. indywidualnych i zbiorowych nagród Zarządu Województwa 

Podkarpackiego przyznanych w 2015 roku za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, stypendiów twórczych 

przyznanych w 2015 roku oraz złożonych wnioskach o odznaczenia Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta RP. Propozycje dotyczące 

wprowadzenia zmian w uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w sprawie przyznawania nagród Zarządu województwa Podkarpackiego za 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony 

kultury /wrzesień/. 

5.Informacja o wynikach konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek 
oświatowych / wrzesień / 

6. Informacja o stanie realizacji projektów finansowanych  ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanych 
przez  Województwo Podkarpackie. 

IV kwartał: 

1. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym         
2014/2015./październik/. 

 2.Rewitalizacja i remonty zabytkowych budynków Muzeum – Zamku w Łańcucie – 

zaawansowanie projektu OR-KA II dotyczącego budynku głównego Zamku  

i przygotowanie następnych zadań / październik.  2015r/.  

3.Upowszechnienie kultury – działalność i efekty Wojewódzkiego Domu Kultury  

     w Rzeszowie i Centrum Kulturalnego w Przemyślu./ listopad 2015/. 

4.Efektywność wojewódzkich instytucji kultury w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł 

finansowania w 2015 roku / grudzień 2015 r/. 

Uwagi. 



1.Powyższy plan pracy jest planem ramowym – zawarta w nim tematyka spotkań    
wyznacza główne kierunki działań Komisji. 

2. Posiedzenia  Komisji uwzględniają w porządku obrad opiniowanie  uchwał oraz 
omawianie spraw bieżących 

3. Częstotliwość  spotkań Komisji może ulec zmianie w zależności od bieżących 
potrzeb. 

4. Członkowie Komisji wyrazili gotowość   współpracy i organizacji posiedzeń  
z innymi komisjami w oparciu  o wspólne płaszczyzny problemowe. 

5. Kolejność i czas realizacji niektórych tematów założonych w planie  pracy może 
ulec zmianom ze względów organizacyjnych. 

6. Na spotkania Komisji zapraszane będą osoby merytorycznie  odpowiedzialne  za 
omawiany temat. 

7.Komisje mogą odbywać swoje posiedzenia w siedzibach jednostek edukacji 
i kultury podległych Sejmikowi.   

 

 

 

 

 Przewodnicząca  Komisji 

        Anna Schmidt 

 
   

 

 

 



Załącznik nr 8 do uchwały Nr ……. 
 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ………………….. 

PLAN  PRACY 

KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I ZATRUDNIENIA 

NA 2015 ROK 

 

1. Informacja szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie dotycząca 

obronności na terenie województwa podkarpackiego i działań Wojska 

Polskiego na rzecz społeczeństwa. 

2. Informacja Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. 

Mieczysława Boruty - Spiechowicza na temat funkcjonowania brygady na 

terenie województwa podkarpackiego i jej działań na rzecz społeczeństwa. 

3. Informacja Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. 

bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego  w Przemyślu o stanie bezpieczeństwa 

granic województwa podkarpackiego, będących granicami państwa. 

4. Informacja Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu o stanie bezpieczeństwa 

granicznego. 

5. Informacja Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie o stanie 

przestrzegania prawa, praworządności oraz czuwania nad ściganiem 

przestępców. 

6. Analiza sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego w 2014 roku. 

7. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za 

rok 2014. 

8. Przedstawienie sprawozdania rocznego z realizacji komponentu regionalnego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu za rok 2014.  

9. Omówienie bieżących programów Kapitał Ludzki  - Wojewódzki Urząd Pracy. 

10. Przyjęcie informacji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP o stanie zabezpieczenia ratowniczo – gaśniczego. 

11. Informacja Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o stanie 

bezpieczeństwa na drogach, ze szczególnym uwzględnieniem 

bezpieczeństwa pieszych. 



12.  Ocena bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce 

– Wiśniowa, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia osuwiska  

w Wielopolu Skrzyńskim (propozycja wyjazdowego posiedzenia - czerwiec 

2015r.). 

13. Informacja Wojewody o działaniach w zakresie likwidacji skutków klęsk 

żywiołowych i stanie przygotowań w zakresie profilaktyki tych zagrożeń. 

14. Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie  

i Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie  

o stanie bezpieczeństwa powodziowego na terenie województwa 

podkarpackiego. 

15. Informacja o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz łagodzenia 

negatywnych skutków bezrobocia w celu zapobiegania patologiom 

społecznym (kwartalnie). 

16. Efektywność wybranych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych w województwie podkarpackim w 2014 roku – wrzesień 

2015 r. 

17. Zaopiniowanie projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2016 r. 

18. Przyjęcie informacji o realizacji zadań Regionalnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Rzeszowie za 2014 rok. 
 

 

Ponadto na bieżąco realizowane będą tematy wynikające z działalności Sejmiku  

i Zarządu Województwa Podkarpackiego.  

 
 
 
 

Przewodniczący Komisji 

    Jacek Magdoń 

 



Załącznik nr 9 do uchwały Nr ……. 
 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ………………….. 
PLAN PRACY KOMISJI GŁÓWNEJ  SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

PODKARPACKIEGO NA 2015 r.  
 

-projekt- 
Termin 

posiedzenia 
Tematy 

STYCZEŃ 1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku. 
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.  
3. Sprawy różne.  

LUTY 1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku. 
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku. 
3. Sprawy różne.  

MARZEC 1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku 
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku. 
3. Sprawy różne.  

KWIECIEŃ 1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku. 
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku. 
3. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w 

I kwartale 2015 r. 
4. Sprawy różne. 

MAJ 1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku. 
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku. 
3. Sprawy różne. 

CZERWIEC 1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku 
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku. 
3. Sprawy różne. 

SIERPIEŃ 1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku. 
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku. 
3. Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu 

województwa podkarpackiego za I półrocze 2015 r. 
4. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w II 

kwartale 2015 r. 
5. Sprawy różne. 

WRZESIEŃ 1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku 
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku. 
3. Sprawy różne 

PAŹDZIERNIK 1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku. 
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku. 
3. Analiza obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w 

III kwartale 2015 r. 
4. Przedłożenie informacji o oświadczeniach majątkowych 

złożonych Przewodniczącemu Sejmiku i Marszałkowi 
Województwa Podkarpackiego w 2015 r. 

5. Sprawy różne.  



LISTOPAD 1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku. 
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku. 
3. Opracowanie projektu Planu Pracy Komisji Głównej na 2016 r. 
4. Opracowanie Planu Pracy Sejmiku na 2016 r. 
5. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów 

pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 
2016 rok. 

6. Sprawy różne. 
GRUDZIEŃ 1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku 

2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku. 
3. Opinia projektu budżetu Województwa na 2016 r.  

 
 
Komisja niezależnie od ustalonego planu może wprowadzić dodatkowe tematy  

wynikające z aktualnych potrzeb oraz ze statutowych obowiązków.        
 
 
 
 
Przewodniczący Komisji 

              
Bogdan Romaniuk  

 
 

 

 



                                                        SPRAWOZDANIE 

       Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku Województwa Podkarpackiego        

                                 z  działalności    za okres   27.01.2014 r.  – 13.11.2014 r.   

 

         Komisja    Budżetu,  Mienia  i  Finansów  Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego  działała  na 

podstawie  Uchwały  Sejmiku      Nr  II/9/10  z  dnia  14  grudnia  2010  r. w  sprawie  powołania  składu 

osobowego  komisji  IV  kadencji  Sejmiku    /z  późniejszymi  zmianami  odnoszącymi  się  do  składu 

komisji/.   Aktualny skład Komisji   był następujący  :   p. Czesław Łączak – Przewodniczący Komisji, p. 

Jerzy  Borcz  – Wiceprzewodniczący  Komisji,  członkowie  Komisji  :  p.  Stanisław  Bartnik,  p.  Jarosław 

Brenkacz,  p.  Wojciech  Buczak  –  uprzednio  Przewodniczący  Sejmiku,  p.  Jan  Burek  –  uprzednio 

Wicemarszałek Województwa, p. Mariusz Kawa, p.   Anna Kowalska, p. Teresa Kubas‐Hul, p. Lucjan 

Kuźniar – Członek Zarządu  Województwa, p. Janusz Magoń – Wiceprzewodniczący Sejmiku. 

Zakres działania Komisji był zgodny z uchwalonym planem pracy Komisji oraz Sejmiku na rok 2014. 

Komisja  współpracowała  głównie  z  Departamentem  Budżetu  i  Finansów  oraz  z  Departamentem 

Rolnictwa,  Geodezji  i  Gospodarki  Mieniem.  Współpraca  z  pozostałymi  departamentami  bądź 

jednostkami  samorządu  województwa  była  związana  z  aktualnym  tematem  posiedzenia,  planem 

pracy Komisji lub Sejmiku. 

W ciągu czwartego roku IV kadencji Sejmiku Komisja odbyła 12 posiedzeń, z czego jedno posiedzenie 

Komisji    nie  zostało  zakończone wypracowaniem  opinii  bądź wniosków.  Komisja wypracowała  81 

wniosków,  stanowisk  i opinii, w  tym  : 71 było  związanych  z uchwałami  Sejmiku, 9  skierowano do 

Zarządu, a 1 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

Wnioski  skierowane  do  Zarządu  dotyczyły  głównie  opinii  Komisji    w  zakresie    projektów  uchwał 

Zarządu w sprawie zmian w budżecie na 2014  rok. Opinie  takie są wymagane w przypadku zmiany 

celu przeznaczenia zaplanowanych wydatków lub konieczności uruchomienia rezerwy lub zmiany jej 

przeznaczenia. Pozostałe wnioski były związane z zapytaniem radnych do Zarządu odnośnie celowości 

wydatków budżetowych. 

Problematyka posiedzeń Komisji była  skoncentrowana  głównie na opiniowaniu bieżących  zmian w 

budżecie  /po  stronie  dochodów  i  wydatków/  wynikających  z  decyzji  rządowych,  Zarządu 

Województwa    oraz  na wnioski  podległych  jednostek  realizujących  zadania  statutowe.  Zmiany w 

budżecie  powodowały  również  zmiany  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej    Województwa 

Podkarpackiego  dla  zadań,  które  zostały  zamieszczone  w  wpf.   Wieloletnia  Prognoza  Finansowa 

została opracowana do  2025 roku i jest nieodłącznym elementem budżetu i jego zmian.  Powiązania 

między budżetem  i wieloletnią prognozą finansową działają na zasadzie „naczyń połączonych”, gdyż 

zmiany w prognozie wymuszają również dokonania zmian w budżecie. 

Corocznie  Komisja  zajmowała  się  /zgodnie  z  trybem  uchwalania  budżetu  województwa/ 

opiniowaniem projektu budżetu na  rok następny wraz z wpf i analizą zgłoszonych przez komisje stałe 

Sejmiku oraz indywidualnych radnych propozycji do zmian w danym projekcie budżetu. Efektem tych 

prac był  opracowany corocznie zbiorczy wniosek Komisji kierowany do Zarządu zawierający opinie i 

wnioski  komisji  oraz radnych w odniesieniu do projektu budżetu.  



W ostatnim roku IV kadencji  procedowaniem  czynności nad nowym projektem budżetu  na 2015 rok  

nie zajmie się    już obecna Komisja Budżetu. Zajmie się tym Komisja Budżetu, Mienia  i Finansów   w 

nowym składzie  V kadencji Sejmiku.  

W  trakcie  realizacji budżetu w 2014  roku – przed każdą sesją Sejmiku Komisja opiniowała projekty 

uchwał  w  sprawie  zmian  w  budżecie  /niejednokrotnie  wraz  z  autopoprawkami/,  zmiany  w 

wieloletniej  prognozie  finansowej  –  także  wraz  z  autopoprawkami.  Ponadto  projekty  uchwał 

związanych z wydatkowaniem środków z budżetu na różne zadania  / dotacje na ochronę zabytków, 

zakup aparatury medycznej, udzielenie pożyczki długoterminowej dla szpitala,   pomoc samorządom 

w  różnym  zakresie, w  tym  :  na  inwestycje  drogowe/,  Komisja  opiniowała  ustalenie maksymalnej 

wysokości  pożyczek  udzielanych  w  roku  budżetowym,  opiniowała  również  realizację  zadań 

samorządu województwa ze środków PFRON, oraz Podkarpacki Program Odnowy Wsi na  lata 2011‐

2016  dla  roku  2014,  a  także  opiniowała  wyrażenie  zgody  na  objęcie  udziałów  Portu  Lotniczego  

Rzeszów‐  Jasionka,  oraz  podwyższenia  kapitału  zakładowego  Spółki Uzdrowisko Horyniec,  również 

Program  współpracy  Województwa  Podkarpackiego  z  organizacjami  pozarządowymi    w  zakresie 

działalności pożytku publicznego na rok 2015. 

W  zakresie  gospodarki mieniem województwa  –  Komisja  opiniowała  projekty  uchwał  związane  ze 

sprzedażą nieruchomości  /przetargowej  i bezprzetargowej/,  sprzedaży  z bonifikatą oraz darowizny 

lub  zamiany  nieruchomości.  Darowizna  bądź  zamiana    dotyczyła  głównie  przeznaczenia  na  cele 

społeczne /przeważnie na regulację dróg/. 

 Gospodarce mieniem towarzyszy opracowany corocznie plan sprzedaży mienia /jeden z elementów 

budżetu/, który   jest coraz trudniejszy do zrealizowania, ponieważ ogłaszane przetargi nie dochodzą  

niejednokrotnie do skutku z powodu niewystarczającego zainteresowania potencjalnych nabywców. 

Ta sytuacja powoduje konieczność korekty planu przychodów z tytułu sprzedaży mienia. 

 

                                                                                                                Przewodniczący Komisji 

                                                                                                                       Czesław Łączak 

              



SPRAWOZDANIE 

z realizacji planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej  
i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego za 2014 r. 

 

Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego została powołana Uchwałą nr II/14/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego  
Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. Pierwotnie Komisja pracowała w 6- cio osobowym składzie ale 
nastąpiła zmiana w jej składzie. Uchwałą Nr XXXV/641/13 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę numer II/14/10  
z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji 
Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Województwa Podkarpackiego – 
powołano do składu Komisji radnych: Fryderyka Kapinosa oraz Władysława Turka. 
Uchwałą Nr XXXVI/694/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 16 lipca 
2013 r. zmieniającą uchwałę numer II/14/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie 
powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej  
i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego – przyjęto rezygnację radnego 
Macieja Lewickiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki 
Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, jednocześnie 
wybierając na jego miejsce radnego Janusza Ciółkowskiego.  
 

Komisji obradowała i pracowała w 7 – cio osobowym składzie: 

1. Janusz Ciółkowski   -  Przewodniczący, 
2. Dariusz Sobieraj  -  Członek Komisji, 
3. Sławomir Miklicz  -  Członek Komisji, 
4. Anna Kowalska  -  Członek Komisji, 
5. Fryderyk Kapinos  -  Członek Komisji, 
6. Tadeusz Pióro  - Członek Komisji, 
7. Władysław Turek  - Członek Komisji. 

 
 
Komisja działała w oparciu o przyjęty przez Sejmik – Statut Województwa 
Podkarpackiego, zakres działania Komisji jest zgodny z uchwalonym planem pracy 
Komisji oraz Sejmiku. 

Komisja współpracuje z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, 
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz z Departamentem 
Budżetu i Finansów w zakresie finansowania jednostek ochrony zdrowia, a także  
z innymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
wynikającego z tematyki posiedzenia. 

Komisja przyjęła Plan Pracy na rok 2014 na podstawie propozycji członków Komisji 
w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 
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oraz Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w dniu 
25.10.2013 r. 

Komisja odbyła 11 posiedzeń i wypracowała 57 wniosków, stanowisk i opinii,  
w tym: 49 pod uchwały Sejmiku, 2 zostały skierowane do Zarządu, 7 dotyczy 
przyjęcia informacji, opinii na temat służby zdrowia, 1 został skierowany do 
Departamentu oraz 2 do Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  

Główną problematyką posiedzeń Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej  
i Społecznej było: 

a) Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie 2014 roku  
w odniesieniu do działów ochrona zdrowia oraz opieka społeczna, 

b) Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w statutach podległych 
podmiotów leczniczych, 

c) Opiniowanie kandydatów do składów rad społecznych podmiotów leczniczych 
wybieranych jako przedstawiciel Sejmiku Województwa Podkarpackiego,  

d) Analiza inwestycji w ochronie zdrowia finansowanych ze środków 
samorządowych oraz środków unijnych, 

e) Analizowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, 

f) Opiniowanie informacji o realizacji w roku 2013 Wojewódzkiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007-2013 oraz 
założeń projektu na lata następne, 

g) Opiniowanie informacji o realizacji w roku 2013 Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii, 

h) Omówienie założeń projektu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

i) Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych województwa w dziedzinie perinatologii – 
koncepcja utworzenia Centrum Diagnostyczno – Leczniczego Ciąży zagrożonej i 
Patologii Okresu Noworodkowego, 

j) Ocena sytuacji poszczególnych placówek wojewódzkich w zakresie realizacji 
inwestycji, sytuacji finansowej i kadrowej, 

k) Ocena wyników finansowych podległych podmiotów leczniczych za 2013 r.  
i pierwsze półrocze 2014 r., 

l) Analizowanie realizacji budżetu województwa za pierwsze półrocze 2014 r.  
w odniesieniu do ochrony zdrowia i opieki społecznej, 

m) Analizowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych. 

n) Ocena zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społecznej i demograficznej, 
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o)  Analiza dostępności do kompleksowej opieki medycznej osób w wieku starszym 
– sieć oddziałów geriatrycznych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i różnych 
form domowej opieki długoterminowej, 

p) Koncepcja i założenia utworzenia Regionalnego Centrum Koordynującego 
Politykę Zdrowotną, 

q)  Zabezpieczenie województwa przed zagrożeniami epidemiologicznymi. 

Ponadto Komisja opiniowała m.in. projekty uchwał w sprawie: 

 zmiany Uchwały Nr XLIV/865/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek praz 
udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy  
i Chorób Płuc w Rzeszowie, 

 określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 
2014, 

 uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na lata 2014-2020”, 

 uchwalenia „Ramowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie”, 

 uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na lata 2014-2020”, 

 uchwalenia „Ramowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 
osób stosujących przemoc domową”, 

 zmiany w budżecie Województwa Podkarpackiego za 2014 /w zakresie ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej/, 

 tworzenia dziennych oddziałów geriatrycznych finansowanych ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia, 

 poszerzenia wykazu chorób objętych opieką paliatywną refundowanych przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, 

 uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
zastępczej ma lata 2014-2020”, 

 zmiany Uchwały Nr XXXVII/667/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 2 września 2009 w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego 
do realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zmienionej Uchwałą 
Nr L/956/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 r.  
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i Uchwałą nr XVII/298/2012 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 
stycznia 2010r., 

 finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia transportu „in uterno”, 

 wsparcia działań zmierzających do utworzenia centrum perinatologii  
w województwie podkarpackim, 

 Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2015.  

Komisja opiniowała także m.in. oddanie w najem, dzierżawę powierzchni przez 
jednostki podległe Samorządowi Województwa Podkarpackiego w zakresie zdrowia, 
które nie były potrzebne do prowadzenia podstawowej działalności, przedstawicieli 
do składów Rad Społecznych jednostek z zakresu ochrony zdrowia podległych 
Samorządowi Województwa, wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością a także zmiany w statutach poszczególnych zakładów opieki 
zdrowotnej podległych samorządowi województwa. 

Współpracowała z Departamentem Budżetu i Finansów w sprawie racjonalizacji 
wydatków w szpitalach wojewódzkich i specjalistycznych, a także oceniała 
działalność samorządu wojewódzkiego pod względem stopnia realizacji zadań 
województwa z zakresu polityki społecznej, analizowała wyniki finansowe jednostek 
ochrony zdrowia, opiniowała podział środków dla podmiotów zajmujących się opieką 
i profilaktyką medyczną, analizowała inwestycje w ochronie zdrowia finansowane ze 
środków samorządowych oraz środków unijnych, sprawozdanie z działalności  
w 2013 r. oraz planu działania na rok 2014 Oddziału Ośrodek Adopcyjny 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, wykonania w roku 2013 
„Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015”. Ponadto 
zapoznała się z informacjami o: realizacji zadań Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie w 2013 r., realizacji w roku 2013 Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013, realizacji w roku 2013 
Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016, realizacji 
w roku 2013 Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów 
Alkoholowych na lata 2007-2013, a także z rocznym sprawozdaniem z wykonania 
planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za  
2013 r., Informacją dotycząca wprowadzenia w województwie podkarpackim 
programu pn. Wojewódzka Karta Dużej Rodziny, Oceną potrzeb zdrowotnych 
mieszkańców Województwa Podkarpackiego, Informacją o wynikach finansowych  
i działalności leczniczej za 2013 r. oraz za okres 01.01.2014 r. 31.05.2014 r. 
podmiotów leczniczych nadzorowanych przez samorząd województwa 



5 

 

podkarpackiego, oraz informacją z wykonania planów finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.  

Komisja realizując przyjęty plan pracy dodatkowo zajęła się tematyką funkcjonowania 
Zakładów Aktywności Zawodowej, Centrami Integracji Społecznej, Klubami Integracji 
Społecznej a także informacją na temat reaktywizacji uzdrowiska w Latoszynie  
i budowy Zakładu Przyrodniczoleczniczego w Latoszynie. W zakresie reaktywacji 
uzdrowiska zaprosiła na posiedzenie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiska 
Muszyna, który także jest Prezesem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP oraz 
Wójta Gminy Dębica. Efektem w/w spotkania było podjęcie przez Komisję 
stanowiska popierającego reaktywację uzdrowiska w Latoszynie i budowę Zakładu 
Przyrodniczoleczniczego w Latoszynie. Ponadto realizując swój plan pracy Komisja 
zapraszała liczne gości jak: Ordynatora Klinicznego Oddziału Noworodków  
z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
w Rzeszowie, Ordynatora Klinicznego Oddziału Noworodków z Intensywną Opieką 
Medyczną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie, z- cy 
Ordynatora Noworodków z Pododdziałem Izolacyjnym i Intensywną Terapią 
Noworodka Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 Szpitala Miejskiego w Rzeszowie, 
Ordynatora Oddziału Neonatologii Szpitala Pro-Familia w Rzeszowie, Dyrektora 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii,  Kierownika Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
Handzlówka im. Władysława Kluza, Kierownika Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o., Kierownika Zakładu 
Opiekuńczo-Leczniczego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II 
w Krośnie, Ordynatora Oddziału Geriatrycznego Centrum Medycznego w Łańcucie 
Sp. z o.o., Ordynatora Oddziału Medycyny Paliatywnej Szpitala Powiatowego im. 
Edmunda Biernackiego w Mielcu, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM” im. Jana Pawła II w Górnie oraz 
Ordynatora Oddziału Opieki Paliatywnej w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. 
Jana Pawła II w Krośnie.  

Różnorodna  i obszerna tematyka planu pracy Komisji, licznie zapraszani goście oraz 
duża frekwencja na posiedzeniach Komisji świadczą o dużej mobilności jej członków, 
zaangażowaniu w działaniach na rzecz województwa podkarpackiego.  

 

 

Opracowała:                                                                         Przewodniczący Komisji 

 

Jowita Młynarczyk                                                                    Wojciech Zając 

 



SPRAWOZDANIE 

z realizacji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego za 2014 r. 

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego została powołana Uchwałą  nr II/16/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego  
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. Nastąpiła zmiana w składzie Komisji. Uchwałą Nr XXXVI/695/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 16 lipca 2013 zmieniającą uchwałę 
numer II/16/10 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego – przyjęto rezygnację radnego Bronisława Tofila z funkcji 
Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, jednocześnie wybierając na jego miejsce radnego 
Jarosława Brenkacza.  
Komisja obradowała i pracowała w 6 – cio osobowym składzie: 

1. Jarosław Brenkacz   -  Przewodniczący 
2. Janusz Konieczny   -  Wiceprzewodniczący Komisji, 
3. Władysław Stępień  -  Członek Komisji, 
4. Ewa Draus    -  Członek Komisji, 
5. Fryderyk Kapinos  -  Członek Komisji, 
6. Tadeusz Pióro  -  Członek Komisji. 

 
Komisja działała w oparciu o przyjęty przez Sejmik – Statut Województwa 
Podkarpackiego, zakres działania Komisji jest zgodny z uchwalonym planem pracy 
Komisji oraz Sejmiku. 

Komisja współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w zakresie 
analizowania sytuacji na rynku pracy, sprawozdań z realizacji komponentu 
regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu oraz 
aktywizacji osób bezrobotnych w celu zapobiegania patologiom społecznym, ze 
służbami podległymi Podkarpackiemu Wojewodzie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki 
Społecznej w Rzeszowie, Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, 
Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, 
Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Komendą 
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza 
Gorzechowskiego a także z innymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego wynikającego z tematyki posiedzenia, oraz  
z wszystkimi innymi jednostkami odpowiadającymi na terenie województwa za 
bezpieczeństwo i porządek.  

Komisja przyjęła Plan Pracy na rok 2014 na podstawie propozycji jej członków w dniu 
28.10.2013 r. 
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Komisja odbywając posiedzenia wypracowała 18 wniosków, stanowisk i opinii, w tym:  
1 pod uchwałę Sejmiku, 14 wniosków zostało skierowanych do Zarządu 
Województwa i Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego, 3 to opinie w sprawie informacji lub raportów.      

Głównymi zagadnieniami było szeroko pojęte bezpieczeństwo społeczne na terenie 
województwa podkarpackiego. Komisja zapoznała się i przyjęła m.in. następujące 
informacje:  

1. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa podkarpackiego na 2014 rok. 
2. Analiza sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego w 2013 roku  

i sprawozdań:   
a) z realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

na Podkarpaciu za rok 2013 . 
3. Przyjęcie informacji o realizacji zadań Regionalnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rzeszowie za 2013 rok. 
4. Przyjęcie informacji Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

i Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP o stanie zabezpieczenia ratowniczo – gaśniczego.  

5. Analiza występowania zjawisk patologicznych i przyjecie informacji nt. 
realizacji programów dotyczących zapobieganiu narkomanii i uzależnień oraz 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 

6. Informacja Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o stanie 
bezpieczeństwa na drogach. 

7. Informacja Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. 
bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego  w Przemyślu o stanie bezpieczeństwa 
granic. 

 
Ponadto Komisja opiniowała m.in. projekt uchwał w sprawie określenia kryteriów 
ustalenia kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa 
podkarpackiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zadań 
fakultatywnych.  

Komisja realizując przyjęty plan pracy ponad programowo zajęła się tematem 
dotyczącym Informacji o stanie bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście produkcji 
i handlu artykułami spożywczymi, którego uczestnikami byli: radny Mieczysław 
Miazga, Z – ca Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krośnie 
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie. Ponadto 
dodatkowo analizowała stan bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym na 
terenie Województwa Podkarpackiego na 2012 r. i w I połowie 2013 r., którego 
uczestnikami byli: Z – ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji  
w Rzeszowie, Naczelnik Wydziału Ruch Drogowego w Wojewódzkiej Policji  
w Rzeszowie. Ponad programowo zaprosiła na posiedzenie Prezesa Zarządu 
Podkarpackiego Związku  Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej  
w Jarosławiu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w Podkarpackim Związku 
Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej.  
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W trakcie swoich posiedzeń Komisja występowała z wnioskami do Zarządu 
Województwa Podkarpackiego m.in. w zakresie: 

 przeprowadzenia w zakładach przetwórstwa mięsa w województwie 
podkarpackim, badań 250 prób wyrobów wędzonych metodą tradycyjną, 
drewnem drzew liściastych, w kierunku zawartości benzo(a)pirenu  
i WWA, na koszt Województwa Podkarpackiego,  

 zwrócenia się do Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii  
o pobieranie prób na zawartość benzo(a)pirenu i WWA, w ramach nadzoru, 
wyłącznie z zakładów przetwórstwa mięsa stosujących tradycyjne metody 
wędzenia drewnem drzew liściastych, 

 zwrócenia się do służb odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę nad produkcją 
żywności w województwie podkarpackim - o zdroworozsądkowe podejście do 
tematu oraz podejmowanie spójnych działań w celu wyeliminowania z rynku 
źle oznaczonych produktów, pochodzących z terenu całego kraju  
i powodujących złą konkurencje, 

 apelu o zmianę dotychczasowej koncepcji organizowania infrastruktury 
drogowej, polegającej m.in. na oznakowaniu, lokalizacji dotyczącej przejść 
drogowych, zatoczek autobusowych itp., 

 prośby do wszystkich Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego podległych 
samorządowi województwa o rozszerzenie liczby godzin edukacyjnych dla 
dzieci w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także wspierania 
wszelkich działań uświadamiających w kwestii braku tolerancji i szkodliwości 
prowadzenia pojazdów mechanicznych uczestniczących w ruchu drogowym 
pod wpływem alkoholu, 

 prośby do wszystkich Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  
o przekazanie trzykrotnie większej ilość odblasków od dotychczas 
przekazywanych, dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w ramach 
akcji  wiosenno – jesiennej dla dzieci, 

 poparcia dla projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pn. 
„Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego 
poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt zapewniający 
zapobieganie, przeciwdziałanie oraz likwidację negatywnych skutków 
zagrożeń naturalnych, technologicznych oraz społecznych”, zgłoszonego do 
indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych województwa 
podkarpackiego na lata 2007 – 2013, IV Oś Priorytetowa – Ochrona 
środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.4 Zwalczanie  
i zapobieganie zagrożeniom, wartość 16.00.000 zł., 

 wsparcie projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie złożonego  
w odpowiedzi na prowadzony nabór propozycji przedsięwzięć priorytetowych 
dla rozwoju województwa podkarpackiego w perspektywie 2014 – 2020, tj.:  
„W synergii naprzeciw zagrożeniom – usprawnienie mechanizmów 
współdziałania służb interwencyjnych i ratowniczych poprzez rozbudowę  
i poprawę funkcjonalności kompleksu szkoleniowo – dydaktycznego 
podkarpackiej Policji” wartość 38.000.000 zł., oraz „Wzrost efektywności 
działania podkarpackiej Policji w przeciwdziałania zagrożeniom poprzez 
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budowę zespołu budynków administracyjnych wraz z unowocześnieniem 
infrastruktury badawczej Laboratorium kryminalistycznego” wartość 
85.500.000 zł., 

 wsparcia finansowego na kompleksowy remont parkingu oraz dróg 
wewnętrznych na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, przy ul. 
Dąbrowskiego 30 – szacowana wartość 1.750.000 zł., 

 wsparcia finansowego na zakup sprzętu dla Ruchu Drogowego w tym 
elementów odblaskowych, alkotestów, narkotestów i samochodów 
osobowych, a także w związku z tym, iż Komenda Wojewódzka Policji  
w Rzeszowie uczestniczyła we wstępnych konsultacjach społecznych projektu 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020, w którym przedstawiła propozycje zmian w RPO w tym także 
zapisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym – poparcia  dla 
przedstawionych przez w/w jednostkę propozycji zmian w RPO,  

 zabezpieczenia środków na koniec roku 2014 oraz na rok 2015  
z przeznaczeniem na zwiększenie miejsc pracy (około 50 - u) w obecnie 
istniejących Zakładach Aktywności Zawodowej oraz na ewentualne potrzeby 
nowo powstających Zakładów Aktywności Zawodowej, 

 skierowania wniosku do Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz do  Komisji ds. 
Przejść Granicznych i Infrastruktury Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady 
Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej, w sprawie zapewnienia 
sprawnej komunikacji podróżnym przekraczającym granicę w drogowym 
przejściu granicznym w Korczowej poprzez włączenie zagadnienia poprawy 
infrastruktury drogowej tj. realizacji projektu  budowy i eksploatacji drogi Lwów 
– Krakowiec, do dwustronnych rozmów z przedstawicielami administracji 
ukraińskiej,    

 skierowania wniosku do Ministra Infrastruktury i Rozwoju zawierającego 
prośbę o włączenie zagadnienia poprawy infrastruktury drogowej tj. remontu 
nawierzchni dróg dojazdowych po stronie ukraińskiej do przejść granicznych  
w  Budomierzu i Krościenku,  do dwustronnych rozmów z przedstawicielami 
administracji ukraińskiej. Ponadto wnioskowała aby w/w inwestycje dotyczące 
poprawy infrastruktury po stronie ukraińskiej zaplanować oraz włączyć do 
wszystkich rozmów w ramach środków unijnych z Programów Współpracy 
Transgranicznej,  

 poparcia złożonego przez Izbę Celną w Przemyślu wniosku do Zarządu 
Województwa Podkarpackiego nt.: finansowania projektu „Transgraniczne 
Centrum Obsługi Przedsiębiorców 24 h przy Oddziale Celnym  
w Przemysłu”(lokalizacja w gm. Krówniki) ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i wpisanie w/w projektu do 
ostatecznej listy kontraktu terytorialnego. Wnosi jednocześnie o umieszczenie 
Izby Celnej w Przemyślu na liście beneficjentów osi priorytetowej OP I PRO 
WP – „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” w ramach której możliwe 
jest dofinansowanie przedmiotowego projektu,  
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 uwzględnienia w maksymalnym stopniu potrzeb Wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

 dofinansowania w maksymalnym stopniu specjalistycznego sprzętu dla 
Państwowej Straży Pożarnej Województwa Podkarpackiego. 

 

Ponadto Komisja podtrzymała wnioski podjęte na posiedzeniu wyjazdowym w Woli 
Mieleckiej a dotyczące przebudowy skrzyżowań poprzez zaprojektowanie i budowę 
rond komunikacyjnych w Woli Mieleckiej, związanych z przejazdem przez  
skrzyżowania dróg 984 i 983 oraz 984 z drogą powiatową 1 152R w celu poprawy 
bezpieczeństwa, oraz budowę brakującego chodnika przy drodze 984 983  
i potraktowanie jako bardzo pilne zjazdu pieszo- rowerowego z mostu na Wisłoce. 
Ponadto pytała na jakim etapie jest przygotowanie do w/w inwestycji. 

Komisja bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z jej pracą 
zamierza w przyszłym roku podjąć wysiłek aby jeszcze bardziej zintensyfikować  
i poszerzyć zakres swojego działania dążącego w kierunku zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa podkarpackiego.  

 

 

 

Opracowała:                                                                         Przewodniczący Komisji 

Jowita Młynarczyk                                                                     Jacek Magdoń 















Sprawozdanie z pracy Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego za 2014 rok 

 

Komisja  Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie powołana Uchwałą Nr II/11/10 z dnia 14.12.2010 r.    
w sprawie powołania  składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Po zmianach składu osobowego, Komisja 
przez cały 2014 rok pracowała w  niezmienionym składzie: 

 

1. Władysław Turek      Przewodniczący Komisji 

2. Janusz Magoń,  Wiceprzewodniczący Komisji\ 

3. Teresa Kubas – Hul              Członek Komisji 

4.  Mirosław Karapyta                Członek  Komisji 

5. Edward  Brzostowski     Członek  Komisji, 

4. Lidia Błądek   Członek  Komisji 

7. Dariusz Sobieraj      Członek  Komisji, 

8. Maciej Lewicki   Członek  Komisji 

 

Komisja w ciągu 2014 roku odbyła w sumie 10 posiedzeń, na których 
omawiała bardzo obszerne i różnorodne zagadnienia związane z współpracą 
międzyregionalną, promocją i turystyką, pracując na podstawie  analitycznego planu 
pracy, po uwzględnieniu sugestii Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu  
i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Zarządu, oraz propozycji złożonych przez 
członków Komisji, w tym wspólne, parokrotnie przekładane z przyczyn niezależnych 
od komisji, posiedzenie z Komisją do spraw Integracji Europejskiej, Współpracy 
Transgranicznej i Kontaktów z Diasporą Ukraińską ze Lwowa,  które odbyło się 26 
czerwca 2014r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. 

Komisja przyjęła plan pracy w układzie kwartalnym, tematyka posiedzeń uzupełniana 
była o sprawy bieżące wynikające z pracy Sejmiku i bieżących potrzeb. W każdym 
posiedzeniu Komisji uczestniczył dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu 
i Współpracy Międzynarodowej lub jego zastępca, dyrektorzy departamentów oraz 
organizacji i stowarzyszeń jeżeli tematyka posiedzenia wymagała ich obecności.  

Na swoich posiedzeniach Komisja  opiniowała projekty uchwał  m.in w sprawach: 



- w sprawie warunków i trybu wspierania  rozwoju sportu w Województwie 
Podkarpackim   

 -  w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego 
na  rok 2014. 

-  Komisja analizowała plan wyjazdów zagranicznych na kolejne kwartały 2014 r oraz 
sprawozdania  z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych przez UM  delegacji 
zagranicznych - z udziałem dyrektorów  departamentów z których organizowane były 
wyjazdy zagraniczne.  

       Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 
poparła skierowanie do Zarządu Województwa Podkarpackiego pytań zgłoszonych 
przez radnego Mirosława Karapytę w sprawie  dalszej kontynuacji współpracy 
zagranicznej rozpoczętej przez poprzedni Zarząd, w związku z określeniem 
i przyjęciem / przez poprzedni Zarząd Województwa Podkarpackiego/  priorytetów 
współpracy zagranicznej odnośnie kierunku zachodniego i wschodniego. Komisja 
poprosiła o udzielenie odpowiedzi, którą otrzymała. 

       Komisja skierowała wniosek do Zarządu Województwa Podkarpackiego, 
aby w związku z zaistniałą sytuacją na Ukrainie rozważyć możliwość udzielenia 
pomocy humanitarnej mieszkańcom Lwowa i innym regionom Ukrainy. 

 . - podjęła stanowisko do Zarządu Województwa Podkarpackiego 
o zorganizowanie wyjazdu do Rzymu w dniach 27 – 28 kwietnia 2014 roku na 
kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II i zakwaterowania, dla delegacji składającej 
się  z  Radnych Województwa Podkarpackiego oraz  Przedstawicieli Zarządu 
Województwa Podkarpackiego, wyrażających chęć uczestnictwa w tym ważnym 
wydarzeniu 

- podjęła stanowisko do Zarządu Województwa Podkarpackiego o  podjęcie 
działań dot. jak najszybszego wznowienia w  oryginalnej  wersji wydawnictwa albumu  
pn. „ Karpaty i Podkarpackie - Cuda Polski ” autorstwa światowej sławy pisarza 
Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego.  
-     wystąpiła o informację - dot. efektów realizowanego programu Promocji 
Gospodarczej Polski Wschodniej w kontekście udziału pracowników UM w wizycie 
studyjnej do Szwecji w 2014r. 

-    przyjęła informację dot. zakresu rzeczowego pracy Oddziału Współpracy 
Międzynarodowej oraz informacji nt. przedsięwzięć zrealizowanych przez 
Departament Promocji i Turystyki w 2012 roku oraz planu działań na 2014 rok. 

-  przyjmowała kwartalną informację o pracy i realizacji zadań w Departamencie 
Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej. 

Komisja pojęła stanowisko o skierowaniu pisma  o odpowiedź na wniosek Komisji 
dotyczący pomocy Polonii na Ukrainie. 

- Zapoznała się z efektami promocji Województwa Podkarpackiego za 2013 rok i plan 
promocji ze wszystkich departamentów Urzędu Marszałkowskiego na 2014 rok 
z uwzględnieniem zadań promocyjnych i kosztów ich realizacji 



- wysłuchała informacji nt. działalności Podkarpackiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej, Do tego tematu został zaproszony również pan Jan Sołek - Prezes 
PROT -u .Informację przedstawił pan Jarosław Reczek -Dyrektor Departamentu 
Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej powołując się na 
sprawozdanie  z działalności PROT za 2013 rok oraz Plan Pracy Podkarpackiej 
Regionalnej Organizacji Turystycznej na 2014 r, z których wynika, że celem jej jest 
zarządzanie destynacją turystyczną  w województwie  podkarpackim. Zajmuje się 
promocją produktową województwa, zwrócił uwagę, że w ww. planie pracy na 2014 
rok nie ma ujętej ostatniej  decyzji - że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zamierza 
z funduszu polsko – słowackiego wydzielić projekty flagowe i tu PROT przygotowuje 
się  wspólnie z Małopolską Regionalną Organizacją Turystyczną i Śląską Regionalną 
Organizacją Turystyczną i są  już po rozmowie ze Słowakami, więc prawdopodobnie 
wejdą w to organizacje turystyczne z Preszowa i Żnina. Zamierzamy złożyć duży 
kilkuletni projekt dotyczący Szlaku Architektury Drewnianej w Karpatach, który będzie 
dotyczył uzupełnienia infrastruktury wokół małych obiektów, marketingu, 
jednakowego oznakowania ale też zsieciowania gastronomii i tych hotelarzy, którzy 
są w pobliżu, będą szkolenia przewodników w celu podniesienie standardu. W 
przyszłości planują ten szlak poszerzyć o Ukrainę, oni są na znacznie niższym 
poziomie zorganizowania, ale wyrażali również swoje zainteresowanie. Mamy 
nadzieję, że projekt ten uda się zrealizować, i tylko na szlaku części polsko – 
słowackiej będziemy mieć 22 obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESKO, 
drugiego takiego szlaku w Europie nie ma. Jeżeli zintensyfikuje się działania 
marketingowe to w ciągu kilku lat będziemy mieć jeden z najbardziej sztandarowych 
produktów turystycznych w Polsce, u nas na Podkarpaciu.  

    Na kolejnych posiedzeniach Komisja ustalała m.in. program i tematykę pobytu 
Komisji Współpracy z Komisją ds. Integracji Europejskiej, Współpracy 
Transgranicznej i Kontaktów z Diasporą Ukraińską za Granicą Lwowskiej Obwodowej 
Rady, kolejne terminy ustalane na odbycie wspólnego posiedzenia obu Komisji  
zostały przesuwane  bądź odwoływane z powodu zaistnienia  nieprzewidzianych 
wcześniej okoliczności bądź zdeklarowanej przez poszczególnych członków Komisji 
nieobecności na planowanym spotkaniu i w związku z tym,  brakiem quorum. 
Wspólne posiedzenie odbyło się  w dniu 26 czerwca 2014r. z tematyką  uzgodnioną 
z obiema Komisjami jak niżej. 

1.Sytuacja na polsko – ukraińskich przejściach granicznych, zlokalizowanych  na 
terenie  Obwodu  Lwowskiego i Województwa Podkarpackiego ( aspekt gospodarczy 
i organizacyjny). 

2.Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w ramach nowej 
perspektywy finansowej 2014 – 2020. Podsumowanie  dotychczasowej realizacji 
projektów i analiza możliwości. 

3.Analiza możliwości współpracy w zakresie tworzenia  wspólnych szlaków 
turystyczno - promocyjnych. Realizacja  projektu pn.”Szlak Frontu Wschodniego 



I Wojny Światowej”  jako  dobry przykład wykorzystania  do celów  turystycznych 
zachowanych miejsc walki, obiektów i materialnych  śladów I Wojny Światowej na 
ziemiach polskich. W posiedzeniu uczestniczyli: 

Zaproszeni  goście ze strony ukraińskiej: 

1.Pan Walerij Piatak –Zastępca Przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej 

2.Pan Pawlo Hobzej- Przewodniczący Komisji  do spraw Integracji Europejskiej, 
Współpracy Transgranicznej i Kontaktów z Diasporą  Ukraińską  

3.Swiatosław Szeremeta – Członek Komisji  

4.Jarosław Krawczenko – Członek  Komisji 

5.Ludmiła Oldak –Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej  
Administracji Rady Obwodu Lwowskiego oraz pani Oksana Pohorilko  i pani Uliana  
Flyshko.   

Zaproszeni goście ze strony polskiej: 

1. Pan Wojciech Buczak – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
2. Pani Ewa Draus – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
3. Pan Waldemar Chaba –Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu 
4. Pani Jadwiga Zenowicz –Z-ca Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu 
5. Pan Jarosław Brenkacz – Radny Sejmiku 
6. Mieczysław Miazga - Radny Sejmiku 
7. Pan Rafał Polak – p.o. Dyrektora Kancelarii Sejmiku 
8. Pani Maria Michur- Ziemba –Z - -ca  Dyrektora  Departamentu Promocji, Turystyki, 

Sportu  i Współpracy Międzynarodowej 
9. Pan Jerzy Rodzeń–  Z- ca  Dyr. Departamentu Rozwoju Regionalnego.  
10. Pan Marek Rainer -Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
11. Pani Agata Sarna – Kierownik Oddziału Turystyki 

Członkowie Komisji Współpracy  z Zagranicą, Turystyki i Promocji /obecni na 
posiedzeniu./. 

Pan Waldemar Chaba –Dyrektor Izby Celnej w Przemyślu i pani Jadwiga Zenowicz 
jego zastępca, omówili sytuację na polsko – ukraińskich przejściach granicznych, 
zlokalizowanych  na terenie  Obwodu  Lwowskiego i Województwa Podkarpackiego 
( aspekt gospodarczy i organizacyjny). Podkreślili pozytywne i negatywne zjawiska 
Ogromny postęp został poczyniony w regulacjach prawnych i formalnych poprzez 
wprowadzenie możliwości cyfrowych i elektronicznych procedur i usprawnienia czasu 
odpraw po stronie polskiej i ukraińskiej, wskazywali również na zagrożenia 
przestępczością gdzie , wskaźniki idą bardzo wysoko w górę, zarówno w obrębie 
ujawnienia papierosów jak i w obrębie ujawnienie w ostatnim czasie narkotyków, 
gdzie w perspektywie półtora miesiąca na niedaleko położonych od siebie 
przejściach  granicznych: Korczowa i Hrebenne wykryto 250 kg heroiny. 



Pan Walerij Piatak  Zastępca Przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej  
podziękował za  zaproszenie i zorganizowanie tego spotkania, które kilkakrotnie było 
przekładane, za   pomoc finansową i wsparcie moralne i  polityczne w tym trudnym 
dla Ukrainy czasie. Poinformował, że czeka ich nowa reforma administracji 
samorządowej i tu chcą   również skorzystać  z doświadczeń polskich. Musimy 
również pamiętać o realizowaniu wspólnych projektów”. Musimy zastanowić się jak 
można wykorzystać nowe trendy w rozwoju naszego regionu. Należy przeprowadzać 
kampanie informacyjne dla naszego społeczeństwa w zakresie  możliwości 
wykorzystywania funduszy europejskich. Koniecznym jest również dla nas 
zwiększenie ilości  przejść granicznych, w pierwszej kolejności Niżankowice - 
Malhowice, ponieważ właśnie to da możliwość rozwoju regionów, nie tylko pod 
względem turystycznym ale i gospodarczym. Kijów i Warszawa podchodzą do tej 
problematyki bardzo dyplomatycznie, ale my powinniśmy myśleć o ludziach, o 
zwalczaniu przestępczości i korupcji, które występują na przejściach granicznych. 
Szczególną rolę odgrywają również piesze przejścia  graniczne. Takie przejścia 
umożliwiają ludności zamieszkującej  w obszarze przygranicznym na stały kontakt a 
także rozwój. Zwrócił się z prośbą o apelowanie na wyższym poziomie decyzyjnym o 
wsparcie działań na rzecz powstawania kolejnych przejść granicznych”. 

   Różnorodna i obszerna tematyka  planu pracy Komisji , licznie zapraszani goście  
oraz aktywność członków komisji świadczą o dużej mobilności jej członków, 
zaangażowaniu w działaniach na rzecz województwa  podkarpackiego. 

 

 

Opracowała  Przewodnicząca Komisji 

Maria Sarna Dorota Chilik 

 

 



Sprawozdanie 
z realizacji planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 

Sejmiku Województwa  Podkarpackiego za 2014 rok 
 
 

 Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego została powołana Uchwałą Nr II /15 /10 z dnia 14.12.2010r. w 
sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  
Sejmiku Województwa  Podkarpackiego. 
 
Po zmianie, która nastąpiła  Uchwałą Nr LV/1076/14 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr II/165/10 z dnia 14 
grudnia 2010 roku  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury 
i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na członka Komisji została 
wybrana  radna pani Anna Kowalska Anna Kowalska, Komisja  pracowała w składzie: 
 
1.Stanisław Bartnik  -    Przewodniczący Komisji, 
2.Jan Burek  -    Członek Komisji, 
3. Stanisław  Bajda     -            Członek Komisji  
4.Jarosław Brenkacz     -    Członek Komisji, 
5. Mirosław Karapyta     -    Członek Komisji 
6. Janusz Konieczny     -    Członek  Komisji, 
7. Zdzisław Nowakowski    -    Członek Komisji, 
8. Bogdan Romaniuk      -    Członek  Komisji. 
9.Anna Kowalska   -            Członek  Komisji 
 
       W ciągu 2014 roku Komisja odbyła 11 posiedzeń, omawiając bardzo obszerne 
i różnorodne zagadnienia związane z kulturą, edukacją i kulturą fizyczną, pracując na 
podstawie  analitycznego planu pracy, do którego propozycję opracował 
Przewodniczący Komisji,  po uwzględnieniu sugestii Departamentu Edukacji i Nauki 
oraz Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Komisja przyjęła 
plan pracy  na  posiedzeniu w dniu 24.10.2013r. w układzie kwartalnym, tematyka 
posiedzeń uzupełniana została o sprawy bieżące wynikające z pracy Sejmiku 
i bieżących potrzeb. 
  
     W skład Komisji  wchodzą min.  dyrektorzy szkół, bądź nauczyciele szkół średnich 
i wyższych, w związku z tym odpowiadają merytorycznie zakresowi działania Komisji, 
co przekładało się w podejmowanych przez nią wnioskach i stanowiskach.  
     W  posiedzeniach odbywających się  w siedzibie Sejmiku uczestniczyła: pani 
Krystyna Lech-Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu, pani Edyta Mucha - 
p.o. Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz inni 
dyrektorzy departamentów i jednostek, których dotyczyła tematyka posiedzenia.  
Przewodniczący Komisji zaproponował oprócz posiedzeń odbywanych w siedzibie 
Sejmiku, posiedzenia wyjazdowe w jednostkach oświaty i kultury prowadzonych 
przez Samorząd Województwa, w celu naocznego zapoznania się z sukcesami  
i problemami poszczególnych jednostek. Komisja poparła  formułę posiedzeń 
wyjazdowych uwzględniając je  w planie pracy i realizując je. 
   W dniu 18 czerwca 2014 roku odbyło się planowane już od pewnego czasu 
wyjazdowe posiedzenie Komisji, w związku z zaproszeniem przez  dyrektorów 
wojewódzkich instytucji kultury  w Przemyślu. W  posiedzeniu  udział wzięli 



członkowie Komisji  Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego oraz przedstawiciele Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w 
Przemyślu:- Pan Władysław Bukowski – p.o. Dyrektora Muzeum,- Pani Józefa 
Kostek – Zastępca Dyrektora Muzeum,- Pani Zofia Adamczyk – Główna Księgowa 
Muzeum oraz przedstawiciele Centrum Kulturalnego w Przemyślu:- Pan Janusz 
Czarski – Dyrektor CK,- Pan Janusz Zapotocki – Zastępca Dyrektora CK. Efektem 
tego posiedzenia były podjęte wnioski i skierowane do Zarządu Województwa oraz 
innych podmiotów do realizacji min. 
 - aby bazując na  doświadczeniach francuskich i niemieckich /co do innowacyjności/ 
w sposób formalny wojewódzkie jednostki kultury, w tym głównie przemyskie  
zaangażowały się  w projekty transgraniczne w przyszłej perspektywie finansowej w 
oparciu o podpisane  porozumienie o współpracy z Krajem Saary., 
 - aby przy tworzeniu „ Kalendarza Imprez” przyjąć zasadę hierarchii  ważności 
imprez i wydarzeń kulturalnych, 
 - aby Zarząd Województwa zwrócił się  do Prezydenta Miasta Przemyśla, żeby  
rozważył możliwość  corocznego wsparcia  finansowego  instytucji kultury 
mieszczących się  mieście Przemyśl min .MNZP w Przemyślu, CK oraz Galerii Sztuki 
Współczesnej 

 ‐  o przyśpieszenie prac  w zakresie utworzenia  jednostki kultury pn. Muzeum 
Kresów, biorąc pod uwagę bazę  lokalową Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, 
kwalifikacje, doświadczenie , umiejętności pracowników bliskie i robocze  kontakty z 
instytucjami Ukrainy, publikacje i wydawnictwa w tym zakresie, znaczną ilość 
ciekawych eksponatów -  Komisja poddaje pod rozwagę zasadność zlokalizowania 
Muzeum  Kresów właśnie w tej jednostce wojewódzkiej. 

 
Komisja wystąpiła  do Zarządu Województwa o wsparcie finansowe dla placówek 
kultury, wnioskując o zwiększenie o minimum 5% nakładów na kulturę dla 
wojewódzkich jednostek kultury prowadzonych przez Samorząd Województwa 
Podkarpackiego. Biorąc pod uwagę rażąco niskie pobory pracowników jednostek 
kultury jak również ich działalność promującą  nasze województwo w kraju i za 
granicą. Komisja uznaje za zasadne  zwiększenie  budżetu z przeznaczeniem m.in. 
na podwyżkę płac ww. pracownikom, ponieważ kolejne zmniejszenie budżetu w 
zakresie kultury prowadzi do dalszej degradacji pracowników instytucji kultury , którzy 
są najniżej wynagradzaną grupą nie tylko  wśród innych jednostek podległych 
samorządowi województwa lecz również w skali kraju. 
 
     W trakcie swoich posiedzeń Komisja podjęła  ogółem 65  opinii do uchwał 
i wniosków, w tym 12 skierowanych do Zarządu Województwa. 
  
Komisja opiniowała projekty uchwał w zakresie  swojej działalności tj. 
 
W zakresie Kultury opiniowała projekty uchwał: 
 
-  sprawie zmian w statutach instytucji kultury, 
- w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie ,restauratorskie lub roboty 
budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych  na 
obszarze województwa podkarpackiego, wnosząc o uwzględnienie proponowanych 
przez Komisję zmian, . 



- w sprawie  stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dot. zmiany  zakresu  
oddziaływania Muzeum Zamek w Łańcucie / starania o zmianę charakteru instytucji z 
regionalnego na ogólnopolski/. 
- w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „ Talenty 
Podkarpacia, wnioskując aby wspierać finansowo również młodzież wyjeżdżającą na 
zawody międzynarodowe.  
- w sprawie  Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na dofinansowanie 
działalności statutowej Muzeum Historycznemu w Sanoku. 
- w  sprawie  budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r., wraz z projektem 
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
- w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Woj. Podk. 
na lata 2014 - 2017,, 
    Ponadto Komisja analizowała sprawozdanie: 
-  z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi 
Województwa. 
- i przyjmowała informację min. na temat: współpraca instytucji kultury prowadzonych 
przez Samorząd Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi,  
- informację nt. modernizacji budynku CK w Przemyślu -zadania realizowane przy 
udziale środków z RPO WP - wydatkowane środki, uzyskane  efekty, w tym korzyści 
dla prowadzonej działalności. 
- informację nt. współpraca instytucji kultury prowadzonych przez  Samorząd  
Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi. 
. Informacja  na temat dorocznych nagród za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów osobom 
zajmującym się  twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad 
zabytkami, przyznanych przez  Zarząd Województwa Podkarpackiego w 2014 roku 
 

W zakresie edukacji : 
 
 Komisja opiniowała  projekty uchwał:  

‐  w sprawie  utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno – Społecznej dla 
Dorosłych w  Mielcu oraz utworzenia  Medyczno – Społecznych  Centrów Kształcenia  
Zawodowego i Ustawicznego w: Mielcu, Stalowej Woli, Rzeszowie, Przemyślu, 
,Sanoku, Jaśle, w Łańcucie. 
 - w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego  przy Uzdrowisku 
Rymanów S A i włączenia go  do Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju 
wraz z wnioskiem i dot. zmiany daty utworzenia / nie od 1,.09.2014 a od 1 .07.2014r./ 
- w sprawie przystąpienia  do realizacji projektu w partnerstwie  z Gminą Tarnobrzeg, 
- w sprawie zmian w budżecie Województwa .Podkarpackiego na 2014 r, 
- w sprawie zmian w wpf, 
- w sprawie Regulaminu Programu stypendialnego pn. „Podkarpacki fundusz  
stypendialny dla  doktorantów” 
- w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2014 pomocy finansowej, 
 – w sprawie zamiaru likwidacji NKJO i  w sprawie  zmian terminu ich likwidacji, 
.- w sprawie przyjęcia  „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Woj. Podkarpackiego na 
rok 2014 
 - w sprawie zasad udzielania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom w roku 
szkolnym 2013/2014  



-  - w sprawie określenia  dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe 
jednostki budżetowe 
 
Komisja wystąpiła do Zarządu Województwa z wnioskiem 
 
‐ aby na etapie  ustalania założeń do budżetu na 2015 rok zabezpieczyć  znaczące 
środki  na utworzenie  kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

Kierunek lekarski stanowi priorytetowe zadanie dla Województwa 
Podkarpackiego, w szczególności podnosi prestiż naukowy Uniwersytetu, wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom rzeszom kandydatów - studentów, głównie z terenu 
Podkarpacia, poprawia znacząco stan kadry lekarskiej w Polsce. 

- o dokonanie dogłębnej analizy złożonej dokumentacji przez Stowarzyszenie 
Ratowania Cerkwi w Baligrodzie w celu podjęcia działań i przyznania środków  na 
powyższe zadanie. 
, 
. .  Komisja analizowała  sprawozdania i informacje, m.in., 
 
. Informację dotycząca kierunków i programów wsparcia dla  młodzieży uzdolnionej w 
województwie   
Przewodniczący komisji stwierdził, iż informację dotyczącą kierunków i programów 
wsparcia dla  młodzieży uzdolnionej w województwie wszyscy członkowie otrzymali 
drogą elektroniczną, równocześnie zachęcając do szczegółowego zapoznanie się z 
jej treścią, bo jest ciekawa, ze względu na proponowane inne  formy wsparcia 
stypendialnego. 
.wysłuchała prezentacji Programu 50 +  
Przewodniczący Komisji poinformował, że od dłuższego czasu spółka ta prosi o 
umożliwienie jej przedstawienia prezentacji Programu 50 +,dlatego poprosił aby 
zaproszony gość dokonał autoprezentacji  i wyjaśnił  czym się zajmują. Jest to forma 
specjalizująca się w przeprowadzaniu badań społecznych, szkoleniowych  
- informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. 
- informację  o stanie realizacji projektów systemowych w zakresie edukacji i nauki, 
realizowanych przez Departament Edukacji i Nauki ( Oddział nauki i projektów 
unijnych) oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - stan na 31 
sierpnia 2014 r. przyznanych przez  Zarząd Województwa Podkarpackiego w 2014 
roku, 
- informację  na temat dorocznych nagród za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów osobom 
zajmującym się  twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad 
zabytkami, przyznanych przez  Zarząd Województwa Podkarpackiego w 2014 roku. 
- sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,. 
- kwartalne informacje  o pracy i realizacji zadań w Departamencie Edukacji, Nauki 
 i Sportu oraz Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 
- informację  o realizacji zadań Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w 
Rzeszowie w kontekście oczekiwań i potrzeb nauczycieli w województwie. Do 
udzielania wyjaśnień w tym temacie zaproszona została pani Krystyna Wróblewska, 
która informowała:  
PCEN przygotowało ofertę edukacyjną  na podstawie  przeprowadzonej diagnozy 
oczekiwań oraz potrzeb  nauczycieli i dyrektorów szkół  województwa 
podkarpackiego. Zadania te realizowane są przez powołany Zespół ds. diagnozy 



potrzeb edukacyjnych. Celem prac zespołu jest  określenie  potrzeb edukacyjnych  
podkarpackiego środowiska oświatowego. itd. Wyłaniają określone priorytety 
wynikające z diagnozy. Pani dyrektor wymieniła  ustalone w PCEN –ie  priorytety w 
zakresie  doskonalenia  na rok szkolny 2013/2014 oraz ofertę edukacyjną PCEN-u, 
która będzie realizowana  w br. Obecnie ta oferta wygląda inaczej niż do tej pory – 
jest to - kalendarz nauczyciela i dyrektora -, który dyrektorzy szkół otrzymali podczas 
zorganizowanego dla nich spotkania. 
- w sprawie sprawozdania  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awans zawodowego w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Województwo Podkarpackie. 
 

W zakresie sportu  
Opiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa Podkarpackiego  na 2014 rok oraz jego zmiany. 

 Analizowała zadania Województwa Podkarpackiego w zakresie  realizacji sportu 
dzieci i młodzieży i zgłaszała swoje wnioski i uwagi. 
Do omówienia tego zagadnienia zaproszony został pan  Jarosław  Reczek – dyrektor 
Departamentu Promocji, Turystyki , Sportu i Współpracy Międzynarodowej, który  
wyjaśniał: przydzielane dotacje  na sport wynikają z uchwał podjętych przez Sejmik 
Województwa Podkarpackiego z 20 października 2010 roku. Województwo 
Podkarpackie wspiera sport dzieci i młodzieży w dwóch obszarach: 
1/. Sport powszechny  w budżecie  województwa  na 2014 rok została zapisana taka 
sama kwota jak na 2013 rok tj.200 tys. zł, z tego 20% na przedsięwzięcia  związane 
ze sportem osób niepełnosprawnych. Jest już po naborze ofert  w tym roku spłynęło 
107 ofert na łączną kwotę 966.183zł tys. zł czyli budżet razy 5 , po raz pierwszy w 
tym roku wprowadzili limit dofinansowania. Do tej pory dotacje te wahały się od 7 tys. 
zł  do kilkunastu tys. zł. 
2. Sport kwalifikowany w jego ramach realizowane jest zadanie - współzawodnictwo 
dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o punkty województwo podkarpackie na tle kraju 
słabo wypada, od wielu lat zajmujemy 14 miejsce w Polsce. Nie byliśmy po 
reorganizacji wrześniowej wystarczająco przygotowani aby podjąć się  stworzenia 
programu sportu, który od stycznia mógłby wejść w życie. W związku z tym wykonali 
już pierwszy krok w kierunku modyfikacji algorytmu przyznawania dotacji na sport 
kwalifikowany. Od lat obowiązujący algorytm opierał się na  masowości 
poszczególnych dyscyplin, po raz pierwszy w tym roku zmodyfikowano o 3 % w 
oparciu o punkty osiągane przez poszczególne dyscypliny. Chcieliby w przyszłości w 
większym stopniu oprzeć ten algorytm o osiągane punkty, aby zmotywować 
zawodników do osiągania coraz lepszych wyników. Chcą wspierać sportowców,  
którzy osiągają wybitne wyniki 
Stypendia  i nagrody – w tym roku jest trochę więcej na stypendia i nagrody, w 
ubiegłym roku było  595 tys.zł, w 2014 roku mamy 630 tys.zł - niewielki wzrost. 
Dotacje na sport kwalifikowany -  decyzją Zarządu Województwa odstępujemy od 
permanentnego naboru całorocznego na rzecz przeprowadzenia  jednego naboru i 
przekazania środków przed końcem kwartału 2014 roku czyli do końca lutego 
poszczególne związki sportowe mają przedstawić swoje oczekiwania, wnioski o 
dotacje, aby to uporządkować, do końca lutego przyjmowane będą wnioski a w 
marcu decyzja Zarządu.. Wyjaśnił również dlaczego od początku nie  chcieli oprzeć 
się wyłącznie  na punktach, bo zmiana wysokości dotacji byłaby zbyt duża, w 
niektórych dyscyplinach nawet o 50 % mogłaby się  zmienić. A chcą, aby 



poszczególne  dyscypliny przygotowały się  do tego, dlatego związki sportowe 
zostały poinformowane  jaki będzie  kierunek zmian. 
Wicemarszałek Jan Burek – stwierdził, iż dobrą praktyką jest aby w komisjach 
oceniających wnioski uczestniczył  przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej, aby tam gdzie rozdziela się  środki finansowe uczestniczył przedstawiciel 
tej Komisji, na etapie opiniowania taka zasada jest odnośnie kultury, jest to dobra 
praktyka i warto to powielić.  
Przewodniczący Komisji poparł wniosek pana Wicemarszałka Jana  Burka, że jeżeli 
mamy  opiniować  to powinniśmy mieć wgląd w te sprawy. Wniosek został 
pozytywnie załatwiony / pismo  z dnia 24 stycznia 2014 roku znak PT-
IV.514.3.20.2014 TŁ o wskazanie przedstawiciela Komisji do Komisji konkursowej/. 

. 
Szukanie przez Przewodniczącego i członków Komisji optymalnych  propozycji 
rozwiązań  problemów będących  w zakresie działania Komisji, świadczy o rzetelnym 
wypełnianiu mandatu radnego województwa , dbałości o wizerunek stolicy regionu  i 
całego województwa. 
 
 
Opracowała                                                         Przewodniczący Komisji 
                                 
Maria Sarna Anna Schmidt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wersja rozszerzona 
 

Sprawozdanie 
 

z realizacji planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej 
Sejmiku Województwa  Podkarpackiego za 2014 rok 

 
 

 Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego została powołana Uchwałą Nr II /15 /10 z dnia 14.12.2010r. w 
sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  
Sejmiku Województwa  Podkarpackiego. 
 
Po zmianie, która nastąpiła  Uchwałą Nr LV/1076/14 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 8 września 2014r. zmieniająca uchwałę nr II/165/10 z dnia 14 
grudnia 2010 roku  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury 
i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na członka Komisji została 
wybrana  radna pani Anna Kowalska Anna Kowalska, Komisja  pracowała w składzie: 
 
1.Stanisław Bartnik  -    Przewodniczący Komisji, 
2.Jan Burek  -    Członek Komisji, 
3. Stanisław  Bajda     -            Członek Komisji  
4.Jarosław Brenkacz     -    Członek Komisji, 
5. Mirosław Karapyta     -    Członek Komisji 
6. Janusz Konieczny     -    Członek  Komisji, 
7. Zdzisław Nowakowski    -    Członek Komisji, 
8. Bogdan Romaniuk      -    Członek  Komisji. 
9.Anna Kowalska   -            Członek  Komisji 
 
       W ciągu 2014 roku Komisja odbyła 11 posiedzeń, omawiając bardzo obszerne 
i różnorodne zagadnienia związane z kulturą, edukacją i kulturą fizyczną, pracując na 
podstawie  analitycznego planu pracy, do którego propozycję opracował 
Przewodniczący Komisji,  po uwzględnieniu sugestii Departamentu Edukacji i Nauki 
oraz Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Komisja przyjęła 
plan pracy  na  posiedzeniu w dniu 24.10.2013r. w układzie kwartalnym, tematyka 
posiedzeń uzupełniana została o sprawy bieżące wynikające z pracy Sejmiku 
i bieżących potrzeb. 
  
     W skład Komisji  wchodzą min.  dyrektorzy szkół, bądź nauczyciele szkół średnich 
i wyższych, w związku z tym odpowiadają merytorycznie zakresowi działania Komisji, 
co przekładało się w podejmowanych przez nią wnioskach i stanowiskach.  
     W  posiedzeniach odbywających się  w siedzibie Sejmiku uczestniczyła: pani 
Krystyna Lech-Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu, pani Edyta Mucha - 
p.o. Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz inni 
dyrektorzy departamentów i jednostek, których dotyczyła tematyka posiedzenia.  
Przewodniczący Komisji zaproponował oprócz posiedzeń odbywanych w siedzibie 
Sejmiku, posiedzenia wyjazdowe w jednostkach oświaty i kultury prowadzonych 
przez Samorząd Województwa, w celu naocznego zapoznania się z sukcesami  



i problemami poszczególnych jednostek. Komisja poparła  formułę posiedzeń 
wyjazdowych uwzględniając je  w planie pracy i realizując je. 
   W dniu 18 czerwca 2014 roku odbyło się planowane już od pewnego czasu 
wyjazdowe posiedzenie Komisji, w związku z zaproszeniem przez  dyrektorów 
wojewódzkich instytucji kultury  w Przemyślu. W  posiedzeniu  udział wzięli 
członkowie Komisji  Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego oraz przedstawiciele Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w 
Przemyślu:- Pan Władysław Bukowski – p.o. Dyrektora Muzeum,- Pani Józefa 
Kostek – Zastępca Dyrektora Muzeum,- Pani Zofia Adamczyk – Główna Księgowa 
Muzeum oraz przedstawiciele Centrum Kulturalnego w Przemyślu:- Pan Janusz 
Czarski – Dyrektor CK,- Pan Janusz Zapotocki – Zastępca Dyrektora CK. Efektem 
tego posiedzenia były podjęte wnioski i skierowane do Zarządu Województwa oraz 
innych podmiotów do realizacji min. 
 - aby bazując na  doświadczeniach francuskich i niemieckich /co do innowacyjności/ 
w sposób formalny wojewódzkie jednostki kultury, w tym głównie przemyskie  
zaangażowały się  w projekty transgraniczne w przyszłej perspektywie finansowej w 
oparciu o podpisane  porozumienie o współpracy z Krajem Saary., 
 - aby przy tworzeniu „ Kalendarza Imprez” przyjąć zasadę hierarchii  ważności 
imprez i wydarzeń kulturalnych, 
 - aby Zarząd Województwa zwrócił się  do Prezydenta Miasta Przemyśla, żeby  
rozważył możliwość  corocznego wsparcia  finansowego  instytucji kultury 
mieszczących się  mieście Przemyśl min .MNZP w Przemyślu, CK oraz Galerii Sztuki 
Współczesnej 

 ‐  o przyśpieszenie prac  w zakresie utworzenia  jednostki kultury pn. Muzeum 
Kresów, biorąc pod uwagę bazę  lokalową Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, 
kwalifikacje, doświadczenie , umiejętności pracowników bliskie i robocze  kontakty z 
instytucjami Ukrainy, publikacje i wydawnictwa w tym zakresie, znaczną ilość 
ciekawych eksponatów -  Komisja poddaje pod rozwagę zasadność zlokalizowania 
Muzeum  Kresów właśnie w tej jednostce wojewódzkiej. 

 
Komisja wystąpiła  do Zarządu Województwa o wsparcie finansowe dla placówek 
kultury, wnioskując o zwiększenie o minimum 5% nakładów na kulturę dla 
wojewódzkich jednostek kultury prowadzonych przez Samorząd Województwa 
Podkarpackiego. Biorąc pod uwagę rażąco niskie pobory pracowników jednostek 
kultury jak również ich działalność promującą  nasze województwo w kraju i za 
granicą. Komisja uznaje za zasadne  zwiększenie  budżetu z przeznaczeniem m.in. 
na podwyżkę płac ww. pracownikom, ponieważ kolejne zmniejszenie budżetu w 
zakresie kultury prowadzi do dalszej degradacji pracowników instytucji kultury , którzy 
są najniżej wynagradzaną grupą nie tylko  wśród innych jednostek podległych 
samorządowi województwa lecz również w skali kraju. 
 
     W trakcie swoich posiedzeń Komisja podjęła  ogółem 65  opinii do uchwał 
i wniosków, w tym 12 skierowanych do Zarządu Województwa. 
  
Komisja opiniowała projekty uchwał w zakresie  swojej działalności tj. 
 
W zakresie Kultury opiniowała projekty uchwał: 
 
-  sprawie zmian w statutach instytucji kultury, 



- w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie ,restauratorskie lub roboty 
budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych  na 
obszarze województwa podkarpackiego, wnosząc o uwzględnienie proponowanych 
przez Komisję zmian, . 
- w sprawie  stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dot. zmiany  zakresu  
oddziaływania Muzeum Zamek w Łańcucie / starania o zmianę charakteru instytucji z 
regionalnego na ogólnopolski/. 
- w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „ Talenty 
Podkarpacia, wnioskując aby wspierać finansowo również młodzież wyjeżdżającą na 
zawody międzynarodowe.  
- w sprawie  Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na dofinansowanie 
działalności statutowej Muzeum Historycznemu w Sanoku. 
- w  sprawie  budżetu Województwa Podkarpackiego na 2014 r., wraz z projektem 
uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 
- w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Woj. Podk. 
na lata 2014 - 2017,, 
    Ponadto Komisja analizowała sprawozdanie: 
-  z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi 
Województwa. 
- i przyjmowała informację min. na temat: współpraca instytucji kultury prowadzonych 
przez Samorząd Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi,  
- informację nt. modernizacji budynku CK w Przemyślu -zadania realizowane przy 
udziale środków z RPO WP - wydatkowane środki, uzyskane  efekty, w tym korzyści 
dla prowadzonej działalności. 
- informację nt. współpraca instytucji kultury prowadzonych przez  Samorząd  
Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi. 
. Informacja  na temat dorocznych nagród za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów osobom 
zajmującym się  twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad 
zabytkami, przyznanych przez  Zarząd Województwa Podkarpackiego w 2014 roku 
 

W zakresie edukacji : 
 
 Komisja opiniowała  projekty uchwał:  

‐  w sprawie  utworzenia Policealnej Szkoły Medyczno – Społecznej dla 
Dorosłych w  Mielcu oraz utworzenia  Medyczno – Społecznych  Centrów Kształcenia  
Zawodowego i Ustawicznego w: Mielcu, Stalowej Woli, Rzeszowie, Przemyślu, 
,Sanoku, Jaśle, w Łańcucie. 
 - w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego  przy Uzdrowisku 
Rymanów S A i włączenia go  do Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju 
wraz z wnioskiem i  dot. daty utworzenia / nie od 1,.09.2014 a od 1 .07.2014r./ 
- w sprawie przystąpienia  do realizacji projektu w partnerstwie  z Gminą Tarnobrzeg, 
- w sprawie zmian w budżecie Województwa .Podkarpackiego na 2014 r, 
- w sprawie zmian w wpf, 
- w sprawie Regulaminu Programu stypendialnego pn. „Podkarpacki fundusz  
stypendialny dla  doktorantów” 
- w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2014 pomocy finansowej, 
 – w sprawie zamiaru likwidacji NKJO i  w sprawie  zmian terminu ich likwidacji, 



.- w sprawie przyjęcia  „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Woj. Podkarpackiego na 
rok 2014 
 - w sprawie zasad udzielania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom w roku 
szkolnym 2013/2014  
-  - Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia  
dochodów gromadzonych przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe 
 
Komisja wystąpiła do Zarządu Województwa z wnioskiem 
 
‐ aby na etapie  ustalania założeń do budżetu na 2015 rok zabezpieczyć  znaczące 
środki  na utworzenie  kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. 

Kierunek lekarski stanowi priorytetowe zadanie dla Województwa 
Podkarpackiego, w szczególności podnosi prestiż naukowy Uniwersytetu, wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom rzeszom kandydatów - studentów, głównie z terenu 
Podkarpacia, poprawia znacząco stan kadry lekarskiej w Polsce. 

- o dokonanie dogłębnej analizy złożonej dokumentacji przez Stowarzyszenie 
Ratowania Cerkwi w Baligrodzie w celu podjęcia działań i przyznania środków  na 
powyższe zadanie. 
, 
. .  Komisja analizowała  sprawozdania i informacje, m.in., 
 
. Informację dotycząca kierunków i programów wsparcia dla  młodzieży uzdolnionej w 
województwie   
Przewodniczący komisji stwierdził, iż informację dotyczącą kierunków i programów 
wsparcia dla  młodzieży uzdolnionej w województwie wszyscy członkowie otrzymali 
drogą elektroniczną, równocześnie zachęcając do szczegółowego zapoznanie się z 
jej treścią, bo jest ciekawa, ze względu na proponowane inne  formy wsparcia 
stypendialnego’ 
. wysłuchała prezentacji Programu 50 +  
Przewodniczący Komisji poinformował, że od dłuższego czasu spółka ta prosi o 
umożliwienie jej przedstawienia prezentacji Programu 50 +,dlatego poprosił aby 
zaproszony gość dokonał autoprezentacji  i wyjaśnił  czym się zajmują. Jest to forma 
specjalizująca się w przeprowadzaniu badań społecznych, szkoleniowych  
- informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. 
- informację  o stanie realizacji projektów systemowych w zakresie edukacji i nauki, 
realizowanych przez Departament Edukacji i Nauki ( Oddział nauki i projektów 
unijnych) oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie - stan na 31 
sierpnia 2014 r. przyznanych przez  Zarząd Województwa Podkarpackiego w 2014 
roku, 
- informacja  na temat dorocznych nagród za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendiów osobom 
zajmującym się  twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad 
zabytkami, przyznanych przez  Zarząd Województwa Podkarpackiego w 2014 roku. 
- sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,. 
- kwartalne informacje  o pracy i realizacji zadań w Departamencie Edukacji, Nauki 
 i Sportu oraz Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 
- informację  o realizacji zadań Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w 
Rzeszowie w kontekście oczekiwań i potrzeb nauczycieli w województwie. Do 



udzielania wyjaśnień w tym temacie zaproszona została pani Krystyna Wróblewska, 
która informowała:  
PCEN przygotowało ofertę edukacyjną  na podstawie  przeprowadzonej diagnozy 
oczekiwań oraz potrzeb  nauczycieli i dyrektorów szkół  województwa 
podkarpackiego. Zadania te realizowane są przez powołany Zespół ds. diagnozy 
potrzeb edukacyjnych. Celem prac zespołu jest  określenie  potrzeb edukacyjnych  
podkarpackiego środowiska oświatowego. itd. Wyłaniają określone priorytety 
wynikające z diagnozy. Pani dyrektor wymieniła  ustalone w PCEN –ie  priorytety w 
zakresie  doskonalenia  na rok szkolny 2013/2014 oraz ofertę edukacyjną PCEN-u, 
która będzie realizowana  w br. Obecnie ta oferta wygląda inaczej niż do tej pory – 
jest to - kalendarz nauczyciela i dyrektora -, który dyrektorzy szkół otrzymali podczas 
o spotkania zorganizowanego……… 
- w sprawie sprawozdania  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awans zawodowego w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Województwo Podkarpackie. 
 

W zakresie sportu  
Opiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa Podkarpackiego  na 2014 rok oraz jego zmiany. 

 Analizowała zadania Województwa Podkarpackiego w zakresie  realizacji sportu 
dzieci i młodzieży i zgłaszała swoje wnioski i uwagi. 
Do omówienia tego zagadnienia zaproszony został pan  Jarosław  Reczek – dyrektor 
Departamentu Promocji, Turystyki , Sportu i Współpracy Międzynarodowej, który  
wyjaśniał: przydzielane dotacje  na sport wynikają z uchwał podjętych przez Sejmik 
Województwa Podkarpackiego z 20 października 2010 roku. Województwo 
Podkarpackie wspiera sport dzieci i młodzieży w dwóch obszarach: 
1/. Sport powszechny  w budżecie  województwa  na 2014 rok została zapisana taka 
sama kwota jak na 2013 rok tj.200 tys. zł, z tego 20% na przedsięwzięcia  związane 
ze sportem osób niepełnosprawnych. Jest już po naborze ofert  w tym roku spłynęło 
107 ofert na łączną kwotę 966.183zł tys. zł czyli budżet razy 5 , po raz pierwszy w 
tym roku wprowadzili limit dofinansowania. Do tej pory dotacje te wahały się od 7 tys. 
zł  do kilkunastu tys. zł. 
2. Sport kwalifikowany w jego ramach realizowane jest zadanie - współzawodnictwo 
dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o punkty województwo podkarpackie na tle kraju 
słabo wypada, od wielu lat zajmujemy 14 miejsce w Polsce. Nie byliśmy po 
reorganizacji wrześniowej wystarczająco przygotowani aby podjąć się  stworzenia 
programu sportu, który od stycznia mógłby wejść w życie. W związku z tym wykonali 
już pierwszy krok w kierunku modyfikacji algorytmu przyznawania dotacji na sport 
kwalifikowany. Od lat obowiązujący algorytm opierał się na  masowości 
poszczególnych dyscyplin, po raz pierwszy w tym roku zmodyfikowano o 3 % w 
oparciu o punkty osiągane przez poszczególne dyscypliny. Chcieliby w przyszłości w 
większym stopniu oprzeć ten algorytm o osiągane punkty, aby zmotywować 
zawodników do osiągania coraz lepszych wyników. Chcą wspierać sportowców,  
którzy osiągają wybitne wyniki 
Stypendia  i nagrody – w tym roku jest trochę więcej na stypendia i nagrody, w 
ubiegłym roku było  595 tys.zł, w 2014 roku mamy 630 tys.zł niewielki wzrost. 
Dotacje na sport kwalifikowany -  decyzją Zarządu Województwa odstępujemy od 
permanentnego naboru całorocznego na rzecz przeprowadzenia  jednego naboru i 
przekazania środków przed końcem kwartału 2014 roku czyli do końca lutego 
poszczególne związki sportowe mają przedstawić swoje oczekiwania, wnioski o 



dotacje, aby to uporządkować, do końca lutego przyjmowane będą wnioski a w 
marcu decyzja Zarządu.. Wyjaśnił również dlaczego od początku nie  chcieli oprzeć 
się wyłącznie  na punktach, bo zmiana wysokości dotacji byłaby zbyt duża, w 
niektórych dyscyplinach nawet o 50 % mogłaby się  zmienić. A chcą, aby 
poszczególne  dyscypliny przygotowały się  do tego, dlatego związki sportowe 
zostały poinformowane  jaki będzie  kierunek zmian. 
Wicemarszałek Jan Burek – stwierdził, iż dobrą praktyką jest aby w komisjach 
oceniających wnioski uczestniczył  przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Kultury 
Fizycznej, aby tam gdzie rozdziela się  środki finansowe uczestniczył przedstawiciel 
tej Komisji, na etapie opiniowania taka zasada jest odnośnie kultury, jest to dobra 
praktyka i warto to powielić.  
Przewodniczący Komisji poparł wniosek pana Wicemarszałka Jana  Burka, że jeżeli 
mamy  opiniować  to powinniśmy mieć wgląd w te sprawy. Wniosek został 
pozytywnie załatwiony / pismo  z dnia 24 stycznia 2014 roku znak PT-
IV.514.3.20.2014 TŁ o wskazanie przedstawiciela Komisji do Komisji konkursowej/. 
Radny Zdzisław Nowakowski podkreślił jak wielkie znaczenie  dla kondycji 
społeczeństwa ma czynny wypoczynek, sport, turystyka. Zwrócił uwagę, jak dużo 
pieniędzy często wydajemy ” lekką ręką „ na  różnego rodzaju projekty edukacyjne  a 
jak mało pieniędzy dajemy  na sport, trochę go to boli jako osobę, która na sporcie 
wychowała się i osiągała wyniki. Zastanowić się  co zrobić – aby było więcej 
pieniędzy na sport, także na ten wyczynowy kwalifikowany, aby Województwo 
Podkarpackie stało się  kuźnią talentów sportowych. 
Przewodniczący Komisji poparł swojego przedmówcę stwierdzając, że na sport jest 
bardzo mało środków. 
Dyrektor Reczek  odp. - wychodząc w kierunku większego zmotywowania 
wprowadzili ten aspekt punktowy od tego roku, są również trzy programy 
ministerialne: mały mistrz, umiem pływać i multi-sport. Pierwszy dotyczy wf w klasach 
od 1-3. Drugi lekcji pływania  klasy trzecie i trzeci zajęć dodatkowych  w klasach 4- 6. 
Te programy wystartują prawdopodobnie  jesienią . Pani Skarbnik poszukuje 
środków na partycypację, będzie to montaż , bo 1/3 to środki ministerialne, /1/3 
samorząd województwa , 1/3 samorząd lokalny, jest to  szansa  na zwiększenie 
środków  na sport. 
Radny Zdzisław Nowakowski – skoro mamy projekty unijne   adresowane do uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjalnych, przedszkoli, może  w nowej perspektywie warto 
postawić priorytety, aby były preferowane projekty, w których uczniowie  generalnie 
ćwiczą. tak jak są koła zainteresowań z fizyki,chemii, to może wf powinien być 
wspierany, są środki w ramach doradztwa zawodowego i można przeznaczyć na to 
aby nauczycieli  wychowania fizycznego  doskonalić i kształcić w różnych formach, 
aby praca nauczycieli wf była atrakcyjna. 
Przewodniczący Komisji dodał – ostatnio narzeka  się na to. 
Dyrektor Jarosław Reczek - poinformował: wf jest kluczowym problemem, był na 
podsumowaniu współzawodnictwa szkół robionym przez związek sportowy i w 
większości kategorii w pierwszej szóstce nie  zmieściła się żadna szkoła  z 
Rzeszowa. W ostatnie lata coś  złego się podziało ze sportem.  
Przewodniczący Komisji dodał,  że staje się to powszechnym zjawiskiem 
     Pani Krystyna Lech – dodała, że sport, „kuleje” od pierwszej klasy szkoły 
podstawowej, nauczyciel uczy wszystkich przedmiotów, w tym wf, w związku z tym 
nie mają przygotowania. Zwróciła się  do pani dyrektor Wróblewskiej, ponieważ ten 
rok jest – rokiem szkoły w ruchu aby przygotowali ofertę skierowaną do nauczycieli, 
wf,  którzy uczą w klasach od 1 – 3 aby przygotować nauczycieli do prowadzenia wf-



u, zwłaszcza  z tymi małymi dziećmi. Jest sala gimnastyczna w Czudcu  bo jak 
zaczniemy od małych dzieci to rozbudzimy zainteresowanie  sportem., dlatego 
obecnie ½ klasy nie ćwiczy i częstszym zjawiskiem jest  problem otyłości u tych 
dzieci. Panie nauczycielki nie prowadzą ciekawych zajęć bądź zastępcze np.  
spacery itp.  
Przewodniczący Komisji polemizował z wypowiedzią pani dyrektor z tezą odnośnie   -
nieatrakcyjnych zajęć z wf argumentując: od lat była lekkoatletyka w szkole i była 
bardzo popularna, obecnie jest jej dużo mniej, były gry zespołowe od zawsze. Jaki 
sport jak nie  gry zespołowe nas  nobilitują i promują jako  naród, przegrywamy w 
grach zespołowych i nie istnielibyśmy gdyby nie siatkarze. Dzisiaj ściany 
wspinaczkowe, aerobik, taniec , to nie jest żadna nowość ale tu rola jest   rodziców. 
    Radny Jarosław Brenkacz – nie mamy systemowych rozwiązań , tworzymy coś 
doraźnie, np. mamy Orliki nie  do końca wykorzystane  Mamy talenty młodzieżowe i 
można by je ukierunkować, ale instruktorzy, pasjonaci sportu pracujący na własny 
koszt są niedoceniani, jeżeli mamy takich ludzi to traktujemy ich jak zło konieczne, 
wydaje  się że dziecko samo będzie rozwijać swój talent. Na zachodzie  jest dużo 
turniejów, imprez masowych i ci instruktorzy mają tam swoje miejsce, są 
dowartościowywani. U nas takich ludzi nie widzimy a jeżeli pojawią się  to nie 
umiemy ich docenić, zatrzymać. Nie ma u nas czegoś takiego jak zdrowa mentalność 
bo rozwój fizyczny kształtuje  także ducha. Nie dyskutuje  się  w kategoriach zajęcia 
młodzieży sportem, aby nie wychodziła  na ulicę i nie rozrabiała. W takich 
kategoriach u nas nie dyskutuje się , tylko o dotacjach, rozliczeniach , 
sprawozdaniach, a sprawa jest poważna. 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że dyrektor ma ograniczone możliwości w 
tym zakresie, bo generalnie  ma finansować zadania  a nie wszystkie  szkoły. My 
mamy pod opieką tych wybitnych sportowców , którzy występują w konkretnych 
miejscach i dofinansowuje się ich. 

. 
Szukanie przez Przewodniczącego i członków Komisji optymalnych  propozycji 
rozwiązań  problemów będących  w zakresie działania Komisji, świadczy o rzetelnym 
wypełnianiu mandatu radnego województwa , dbałości o wizerunek stolicy regionu  i 
całego województwa. 
 
 
Opracowała                                                         Przewodnicząca Komisji 
                                 
Maria Sarna Anna Schmidt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

Sprawozdanie 
 z prac Komisji Rewizyjnej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
za 2014r 

 
 Komisja Rewizyjna została  powołana uchwałą II/8/10 z dn. 14.12.2010 r. 
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej:  
W 2014r. . Komisja  pracowała  w następującym składzie.  
 
Mieczysław Miazga         -  Przewodniczący Komisji  
Władysław Stępień          - Wiceprzewodniczący Komisji 
Maciej Lewicki                 -  członek Komisji 
Bronisław Tofil                 -  członek Komisji  
Mariusz Kawa                  - członek Komisji 
Stanisław Bartnik             - członek Komisji 
Tadeusz Majchrowicz      - członek Komisji 
 
Komisja działa w oparciu o przyjęty przez Sejmik Statut Województwa 
Podkarpackiego oraz Regulamin Sejmiku.  
Zakres jej działania jest  zgodny z Planem Kontroli na 2014 r., który Komisja przyjęła 
na podstawie propozycji Przewodniczącego oraz członków Komisji 
 w dniu 24.10.2013r. 
 
Jednym z najważniejszych zadań Komisji wynikającym ze Statutu Województwa 
Podkarpackiego  jest opiniowanie wykonania budżetu Województwa oraz 
wystąpienie z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium dla Zarządu. Województwa. 
W tej sprawie Komisja obradowała na posiedzeniu  w dniu  22.05.14r., efektem 
którego było opracowanie  Opinii Komisji w sprawie sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2013r., sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 i informacji o stanie 
mienia Województwa Podkarpackiego oraz wystąpienie z wnioskiem do Sejmiku 
 o udzielenie  absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego.  
 
Realizując plan kontroli na 2014r. Komisja  przeprowadziła analizę realizacji 
wybranych zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych z zakresu  melioracji, 
infrastruktury transportowej,  oraz sportu jak też kontrolę realizacji wybranych zadań 
z zakresu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 
W trakcie swoich prac Komisja  analizowała przebieg realizacji planów finansowych 
wybranych instytucji podległych samorządowi województwa w  tym z zakresu kultury, 
ochrony zdrowia, PZDW. 



Obszernym tematem była kontrola wykorzystania dotacji przekazywanych przez 
samorząd województwa dla jednostek samorządu terytorialnego  i innych z zakresu 
kultury i dziedzictwa narodowego jak też  analiza sprawowania nadzoru przez 
Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w zakresie dokonywanych 
płatności na rzecz przewoźników z tytułu stosowania ulg. 
Komisja zajmowała się również  sprawą  bieżących  postępów w realizacji dwóch 
projektów:  internet szerokopasmowy  oraz trasy rowerowe Polski Wschodniej. 
Dokonała też analizy odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Województwa 
Podkarpackiego zgłoszone w I półroczu 2014r. oraz analizy wykonania planu 
dochodów i wydatków budżetu Województwa za I półrocze 2014r. 
Przeprowadziła też oceny wyników wybranych kontroli zewnętrznych 
przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach podległych 
samorządowi województwa w I półroczu 2014r., w tym wykonania ewentualnych 
zaleceń pokontrolnych. 
 
Ponadto - w związku z wnioskiem grupy radnych Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie podjęcia uchwały o odwołaniu Zarządu Województwa 
 z dnia 31 lipca 2014r., który został przekazany do  Komisji Rewizyjnej -  podjęła  
w dniu 5 sierpnia 2014r. wniosek w trybie art. 34 ust. 3 ustawy  z dnia 5 czerwca 
1998r. o samorządzie województwa i wystąpiła do Sejmiku o odwołanie Zarządu 
Województwa. 
 
W ciągu roku Komisja  podejmowała również stanowiska i występowała z wnioskami 
do Zarządu Województwa Podkarpackiego.  
 

Komisja Rewizyjna, realizując roczny  plan kontroli,  w swoich pracach, 
ocenach i opiniach brała pod uwagę kryteria zgodności z prawem, celowości, 
rzetelności i gospodarności.  
 
 
 
 
 
 
                Opracowała:                                          Przewodniczący Komisji: 
 
      Beata Skubicka-Kiełbasa                                     Mieczysław MIAZGA 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Głównej 

w okresie od 01-01-2014r. – 15-01-2014r. 

 

Skład osobowy Komisji Głównej został ustalony Uchwałą nr II/17/10  Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2010 r. Po licznych zmianach 
w trakcie kadencji Komisja Główna od  stycznia do czerwca 2014 roku obradowała 
w składzie: 

Wojciech Buczak – Przewodniczący Sejmiku, Przewodniczący Komisji, 
Ewa Draus - Wiceprzewodnicząca Sejmiku,  
Lidia Błądek-Wiceprzewodnicząca Sejmiku,  
Janusz Magoń- Wiceprzewodniczący Sejmiku,  
Sławomir Miklicz- Przewodniczący Klubu Radnych PO,  
Mariusz Kawa-Przewodniczący Klubu Radnych PSL, 
 Bronisław Tofil Przewodniczący Klubu Radnych SLD,  
Tadeusz Majchrowicz - Przewodniczący Klubu Radnych PR,  
Czesław Łączak- Przewodniczący Klubu Radnych PiS. 

27 czerwca 2014 roku na L sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego z funkcji 
Przewodniczącego Sejmiku został odwołany radny Wojciech Buczak a na 
Przewodniczącego Sejmiku powołano radnego Sławomira Miklicza. Z funkcji 
wiceprzewodniczących Sejmiku odwołano radne: Ewę Draus i Lidię Błądek a na 
wiceprzewodniczących Sejmiku powołano radnych: Janusza Koniecznego i Dariusza 
Sobieraja.  

Uchwałą nr  LI/1039/14 z dnia 31 lipca 2014 roku wprowadzono zmiany w składzie 
osobowym Komisji Głównej wynikające ze zmiany  na stanowisku Przewodniczącego 
Sejmiku oraz Wiceprzewodniczących, również  na członka Komisji powołano  radną 
Teresę Kubas-Hul, która została  wybrana na Przewodniczącą Klubu Radnych PO. 

Do końca kadencji Komisja pracowała w niżej wymienionym w składzie: 

Sławomir Miklicz  – Przewodniczący Sejmiku, Przewodniczący Komisji, 
Janusz Konieczny  - Wiceprzewodniczący Sejmiku,  
Dariusz Sobieraj -Wiceprzewodniczący Sejmiku,  
Janusz Magoń- Wiceprzewodniczący Sejmiku,  
Teresa Kubas-Hul - Przewodnicząca Klubu Radnych PO,  
Mariusz Kawa-Przewodniczący Klubu Radnych PSL, 
Bronisław Tofil- Przewodniczący Klubu Radnych SLD,  
Tadeusz Majchrowicz - Przewodniczący Klubu Radnych PR,  
Czesław Łączak- Przewodniczący Klubu Radnych PiS. 
 

Komisja działa w oparciu o przyjęty przez Sejmik Statut Województwa  
Podkarpackiego oraz Regulamin Sejmiku. Zakres działania Komisji jest zgodny 
z uchwalonym planem pracy Komisji oraz Sejmiku.  
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Podstawowym zakresem działania Komisji Głównej jest przygotowywanie Planu 
Pracy Sejmiku i opiniowanie porządku obrad sesji Sejmiku. Plan pracy Komisji został 
opracowany w oparciu o propozycje tematyczne jej członków.  

W okresie od 15 stycznia 2014 r. do 15 października  2014 r. Komisja odbyła 17 
posiedzeń i wypracowała niżej wymienione wnioski, stanowiska i opinie oraz 
opracowała projekty uchwał Sejmiku. 

Na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2014 r. Komisja Główna przyjęła sprawozdanie ze 
swojej  działalności w okresie od  01-01-2013r. – 31-12-2013r. 

Komisja Główna na posiedzeniu w dniu 14 maja 2014r. pozytywnie zaopiniowała 
projekty  uchwał: 

- w sprawie odwołania Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego, 

- zmieniającego 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, 

- w sprawie nadania Panu Zbigniewowi Nęckowi  odznaki honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego oraz podjęła uchwałę 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 posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014r. Komisja Główna podjęła stanowisko  
w sprawie wezwania z dnia 27 czerwca 2014r. do usunięcia naruszenia prawa 
wzywającej gminy Grodzisko Dolne reprezentowanej przez pana Jacka Chmurę 
Wójta Gminy oraz  wydała opinię w sprawie obsady stanowiska  Dyrektora  
w Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie.  

Komisja Główna na posiedzeniu w dniu 8 września 2014 roku pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały dotyczący  przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w związku z 15 rocznicą powstaniu Samorządu Województwa 
Podkarpackiego oraz negatywnie  ustosunkowała się do uchwały zmieniającej 
uchwałę Nr XLI/817/13 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia planu pracy 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

Problematyka poruszana na posiedzeniach Komisji Głównej świadczą o dużym 
zaangażowaniu jej członków w sprawy Województwa Podkarpackiego.  

 

 

Opracowała       Wiceprzewodniczący Sejmiku  

Jolanta Śmietana        Czesław Łączak  
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 CEL OPRACOWANIA RAPORTU* 

 

- ocena stopnia realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 (SRW),  

w tym zmiany m. in. wskaźników monitoringowych realizacji Strategii oraz osiągnięć 

zakładanych efektów realizowanych działań (w poszczególnych priorytetach tematycznych 

SRW).  

- ocena trafności zapisów działań, celów i priorytetów tematycznych,  

- a także odpowiedź, w jakim stopniu cele określone w obowiązującej Strategii przełożyły się 

na wymierne efekty prorozwojowe. 

 

 METODOLOGIA OPRACOWANIA RAPORTU 

 

Raport jest wynikiem przeprowadzonych badań i analiz stanowiących próbę 

podsumowania pierwszego roku obowiązywania Strategii. Podstawą do przygotowania 

Raportu były założenia wynikające z systemu monitorowania zawartego  

w obowiązującej SRW, jak również względy praktyczne, wynikające z potrzeby okresowej 

weryfikacji postępów w realizacji Strategii.  

 

 ŹRÓDŁA INFORMACJI WYKORZYSTANE W BADANIACH I ANALIZACH 

 

- ogólnodostępne dane statystyczne,  

- dokumenty finansowe (Budżet Województwa Podkarpackiego na 2014 rok, Wieloletnia Prognoza 

Finansowa Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2025),  

- wykaz przedsięwzięć realizowanych w analizowanym okresie czasu w ramach ogólnopolskich 

programów operacyjnych (perspektywa finansowa 2007-2013), 

- pozostałe dokumenty programowe odnoszące się do województwa podkarpackiego 

- projekty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

- Kontrakt Terytorialny 

- dane wywołane pochodzące z pomiarów ilościowych na grupie jednostek samorządu terytorialnego 

oraz podmiotach gospodarczych funkcjonujących na terenie województwa, 

- dane pochodzące z serii wywiadów jakościowych przeprowadzonych z przedstawicielami 

zróżnicowanych grup aktorów regionalnych oraz przedstawicielami poszczególnych departamentów 

Urzędu Marszałkowskiego.  

 

                                                            
* Raport opracowany na zlecenie Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (DRR) przez firmę zewnętrzną  

BioStat, w okresie wrzesień – grudzień 2014 r. 
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Powyższy zestaw danych oraz analiz pozwolił na dokonanie oceny stopnia realizacji 

SRW, w wymiarze wskaźnikowym, działań, finansów oraz terytorializacji polityki rozwoju.  

 

 WNIOSKI OGÓLNE 

 

Chociaż wielu efektów opisanych w Strategii nie udało się jeszcze osiągnąć,  

a „wejściowa” sytuacja społeczno-gospodarcza województwa w wielu aspektach pozostaje  

w zgodności ze scenariuszem pośrednim, to zmiany wartości wskaźników pozwalają 

twierdzić, że województwo rozpoczyna realizację scenariusza szans określonego w SRW. 

Skuteczność działań względem wyznaczonych celów mogą potwierdzić zmiany 

wskaźników w kolejnych latach. 

 

 POZIOM SKUTECZNOŚCI REALIZACJI STRATEGII 

 

Po pierwszym roku obowiązywania Strategii o niewątpliwej skuteczności można mówić  

w odniesieniu do działań ukierunkowanych na: 

 

- poprawę dostępności komunikacyjnej (np. długość rozbudowanych dróg, obwodnice, kolej, port 

lotniczy, czas dojazdu,)  

- obszar dotyczący środowiska i energetyki (np. wody powierzchniowe, obszary chronione, udział OZE, 

straty energii) 

- obszar dotyczący branży przemysłowej (np. udział przemysłu, współpraca branżowa)  

- rozwój instytucji otoczenia biznesu (np. możliwości instytucjonalne IOB, inkubatory przedsiębiorczości ) 

 

Znacznie mniejsze tempo rozwoju, w porównaniu do zakładanych wielkości wskaźnikowych 

występuje przede wszystkim w następujących obszarach: 

 

- nauka, badania i szkolnictwo wyższe (np. zespoły badawcze, udział samodzielnych pracowników 

naukowych) 

- włączenie społeczne (np. sytuacja materialna gospodarstw domowych, wzrost stopy bezrobocia 

rejestrowanego, spadek zatrudnienia) 

- spójność przestrzenna i wzmacnianie funkcji biegunów wzrostu (np. słabe funkcje biegunów 

wzrostu, brak poprawy potencjału gospodarczego MOF) 

 

 ANALIZA KONTEKSTU FINANSOWEGO 

 

Autorzy Raportu podkreślają, iż nakłady finansowe ponoszone przez samorząd 

województwa podkarpackiego oraz zaplanowane w przyszłych latach w ramach WPF mogą okazać 
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się niewystarczające do pełnej realizacji poszczególnych priorytetów tematycznych. W ramach 

analizy budżetu województwa na rok 2014 wyszczególniono szereg kierunków działań, wobec 

których nie ponoszono nakładów finansowych lub ich zakres był niewielki.  

W celu pełnej realizacji założeń Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 

niezbędne wydaje się wykorzystanie w latach 2014-2020 środków europejskich w celu realizacji 

dużych inwestycji. Niezbędne jest również zaktywizowanie poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego do realizacji przedsięwzięć zgodnych z założeniami SRW.  

 

 ANALIZA WSKAŹNIKÓW 

 

- wykazała trafność i zasadność zdecydowanej większości wskaźników monitorowania 

Strategii  

- wskazała na istotne ich zalety, tj.: mierzalność, dostępność danych statystycznych, 

porównywalność na poziomie krajowym i regionalnym,  

- pozytywnie oceniono również zastosowanie wskaźników ze źródeł spoza statystyki publicznej, 

które istotnie dookreślają zmiany na poziomie kierunków działań i efektów SRW. 

 

Pomimo, iż roczny okres realizacji Strategii jest zbyt krótki na wyprowadzenie 

jednoznacznych wniosków, to wyniki przeprowadzonych analiz wskazują na zauważalny 

postęp jaki dokonał się w województwie od momentu przyjęcia SRW. O fakcie tym świadczą 

zauważone zmiany w wartościach wskaźników monitorujących wdrażanie Strategii.  

 

zmiana pozytywna – 103 wskaźniki, w tym: 

przekroczono lub osiągnięto  zakładane wartości docelowe - 32 wskaźników 

wzrost wartości - 71 wskaźników 

brak zmiany - 12 wskaźników,  

zmiana negatywna - 51 wskaźników. 

 

Pozytywna zmiana większości wskaźników stanowi jeden z argumentów skłaniających do 

pozytywnego zaopiniowania realizacji Strategii w perspektywie rocznej. 

 

 

 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI - Analiza stanu realizacji SRW od momentu jej 
uchwalenia 
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Dziedzina 
działań 
strategicznych 

Priorytet Proces zmian w ramach przyjętych 
wskaźników 

Syntetyczna ocena 
stopnia realizacji 

priorytetu 

Rekomendacje 

1. 2. 3. 4. 5. 
Konkurencyjna i 
innowacyjna 
gospodarka 
 

Przemysł Zmiana pozytywna: 
 wzrost ekonomicznego znaczenia 

przemysłu w województwie  
 wzrost współpracy branżowej 

przedsiębiorstw 
Zmiana negatywna: 
 spadek odsetka przedsiębiorstw 

ponoszących nakłady na innowacje 

pozytywna zmiana 
wartości 
większości 
wskaźników o 
 ok. 40% 
 
 

  intensyfikacja działań  
zachęcających przedsiębiorstwa do realizacji 
przedsięwzięć innowacyjnych we współpracy z 
innymi przedsiębiorstwami 
 

 preferowanie projektów realizowanych wspólnie 
(przez kilka podmiotów lub przez klastry), 

 
 preferowanie projektów, w których zakłada się 

zatrudnienie nowych pracowników 
 

Nauka, badania 
i szkolnictwo 
wyższe 

Zmiana pozytywna: 
 niewielki rozwój badań stosowanych i 

rozwojowych w województwie 
Zmiana negatywna: 
 największe spadki wartości wskaźników 

(liczby zespołów badawczych, w tym 
międzynarodowych, wartości zleceń 
badawczych, udziału samodzielnych 
pracowników naukowych) 

negatywna zmiana 
wartości 
większości 
wskaźników 

 intensyfikacja dotychczasowych działań: 
 
 zachęcających podmioty do zgłaszania wynalazków 

w Urzędzie Patentowym RP,  
 

 tworzenia nowych zespołów badawczych, w tym 
zwłaszcza międzynarodowych, 
 

 wzrostu współpracy między uczelniami i biznesem 
 

Turystyka Zmiana pozytywna: 
 poprawa stanu infrastruktury dla 

turystyki 
 rozwój atrakcji turystycznych  
 wzrost udziału województwa w ilości 

udzielanych noclegów turystom 
zagranicznym 

Zmiana negatywna: 
 nieznaczny spadek znaczenia 

województwa w kraju, mimo 
dostrzegalnego wzrostu wartości 

pozytywna zmiana 
wartości 
większości 
wskaźników o 
 ok. 50% 
 

 intensyfikacja dotychczasowych działań: 
 zachęcających podmioty do wprowadzania nowych 

innowacyjnych produktów turystycznych,  
 

  zintensyfikowania współpracy międzynarodowej na 
rzecz wzrostu ruchu turystycznego,  

 
  współpracy w ramach sektora turystycznego i 

około turystycznego 
 
 podejmowanie działań ukierunkowanych na 

 Załącznik do informacji 
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wskaźnika udzielonych noclegów w 
turystycznych obiektach noclegowych 

powiązanie obszaru turystyki  
z obszarem kultury (imprezy kulturalne) oraz z 
obszarem rolnictwa 

 
Rolnictwo Zmiana pozytywna: 

 wzrost udziału powierzchni 
ekologicznych użytków rolnych w 
gospodarstwach ekologicznych 

  umacnianie i rozwijanie grup 
producenckich  

Zmiana negatywna: 
 spadek liczby podmiotów działających 

w sektorze rolno-spożywczym 
 
 

pozytywna 
zmiana wartości 
większości 
wskaźników  o ok. 
40 % 

 intensyfikacja dotychczasowych działań: 
 w zakresie promocji i podejmowania inicjatyw 

ukierunkowanych na produkcję ekologicznych 
produktów wysokiej jakości 
 

 podejmowanie działań ukierunkowanych na wzrost 
liczby oraz na wzrost możliwości grup 
producenckich, spółdzielni rolniczych, klastrów 
rolniczych oraz podmiotów świadczących wsparcie 
finansowe i szkoleniowe dla sektora rolniczego, 

 
 poszerzenie wsparcia dla rolnictwa ekologicznego  

i regionalnego oraz wzmocnienie działań na rzecz 
rozwoju agroturystyki i enoturystki. 

 
 Instytucje 

otoczenia 
biznesu 

Zmiana pozytywna:  
 wzmocnienie możliwości 

instytucjonalnych IOB w zakresie 
finansowego wsparcia 
przedsiębiorczości   

 zaobserwowano efekty działalności 
inkubatorów przedsiębiorczości 

 
Zmiana negatywna: 

 trudności w kreowaniu i wspieraniu 
przez IOB przedsięwzięć 
proinnowacyjnych w oparciu o kapitał 
ludzki 

 
 
 
 

pozytywna zmiana 
wartości 
większości 
wskaźników o 
więcej niż 50% 
 

 utrzymanie dotychczasowych działań w zakresie 
wsparcia IOB 
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Kapitał ludzki i 
społeczny 
 

Edukacja Zmiana pozytywna:  
 Wzrost wydatków na poprawę jakości i 

dostępności usług edukacyjnych 
(wysoki poziom wskaźników dot. 
zdawalności egzaminów oraz poprawa  
infrastruktury dydaktycznej i rozwój 
wyposażenia szkół i placówek 
oświatowych, poprawa dostępności do 
edukacji przedszkolnej) 

Zmiana negatywna: 
 spadek udziału absolwentów szkół 

zawodowych oraz udziału osób 
dorosłych uczestniczących w 
kształceniu i szkoleniu 

 

docelowa wartość 
większości 
wskaźników 
osiągnięta 

  utrzymanie dotychczasowych działań z zakresu 
wspierania edukacji szkolnej  
 

 intensyfikacja działań ukierunkowanych na 
promocję kierunków technicznych, 
matematycznych, przyrodniczych w szkołach 
średnich oraz kształcenia osób dorosłych 

Kultura i 
dziedzictwo 
kulturowe 

Zmiana pozytywna:  
 właściwy kierunek w zakresie 

wydatków na kulturę i ochronę 
dziedzictwa kulturowego, (można 
oczekiwać, że w najbliższym czasie 
przełoży się to na realizację efektów 
założonych w strategii)  

Zmiana negatywna: 
 Spadek liczby widzów i słuchaczy w 

teatrach i instytucjach muzycznych (w 
skali kraju wzrosła) 

 

większość 
wskaźników 
osiągnęła wartość 
docelową lub 
nieznacznie ją 
przekroczyła 

 intensyfikacja dotychczasowych działań  
z zakresu wspierania kultury, zwłaszcza z : 

 
 uwzględnieniem kulturotwórczej roli Rzeszowa  

(z ukierunkowaniem na kulturę współczesną)  
 

  roli innych miast i subregionów  
(z ukierunkowaniem na zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i różnorodności kulturowo-etnicznej) 

 

Społeczeństwo 
obywatelskie 

Zmiana pozytywna:  
 wzrost aktywności obywatelskiej i 

wzmocnienie trzeciego sektora oraz 
zwiększenie udziału obywateli i 
trzeciego sektora w życiu publicznym 

Zmiana negatywna: 
 nieznaczny spadek frekwencji w 

wyborach samorządowych (jednakże 3 
miejsce w kraju pod względem 

pozytywna 
zmiana wartości 
większości 
wskaźników o ok. 
40% 

 intensyfikacja dotychczasowych działań : 
 
 w zakresie ogólnego wsparcia organizacji 

pozarządowych  
 

 promocji aktywności społecznej 
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uczestniczenia w wyborach) 
 

Włączenie 
społeczne 

Zmiana pozytywna:  
 nieznacznie obniżyło się zagrożenie 

ubóstwem relatywnym 
 działania podejmowane w ramach 

obszaru nie przyniosły znaczącej 
poprawy, jednakże można założyć, że 
zmniejszyły one skalę ewentualnych 
spadków 

Zmiana negatywna: 
 zmiany wartości większości 

wskaźników w kierunku negatywnym 
(brak poprawy sytuacji materialnej 
gospodarstw domowych , spadek 
zatrudnienia osób w wieku 15 lat i 
więcej, wzrost stopy bezrobocia 
rejestrowanego). 
 

negatywna zmiana 
lub wartość 
wskaźnika na 
poziomie wartości 
wskaźnika 
bazowego 

  potrzeba dalszego wsparcia kategorii 
wykluczonych 

 wzmocnienie działań w zakresie dostosowywania 
budynków na cele mieszkaniowe lub inne 
umożliwiające włączenie społeczne 

 

Zdrowie 
publiczne 

Zmiana pozytywna:  
 poprawa dostępu do specjalistycznej 

opieki medycznej- znaczne zbliżenie 
się do standardów ogólnokrajowych 

 zmniejszył się odsetek zgonów 
niemowląt – dynamika zmian większa 
niż w skali kraju 

 wzrost przeciętnego trwania życia 
mężczyzn i kobiet 

 zwiększyła się liczba lekarzy na 10 tys. 
ludności 

Zmiana negatywna:  
 wzrost odsetków zgonów z powodu 

chorób układu krążenia oraz  
z powodu nowotworów (zgodnie z 
tendencją ogólnopolską) 

 

pozytywna 
zmiana wartości 
większości 
wskaźników o ok. 
40% 

  kontynuacja dotychczasowych działań z zakresu 
zdrowia publicznego, 
 

 intensyfikacja działań ukierunkowanych na wzrost 
dostępności do kompleksowej opieki medycznej 
osób w wieku starczym,  

 
 wzmocnienie działań ukierunkowanych na 

wykorzystanie potencjału podkarpackich uzdrowisk 
poprzez rozwój lecznictwa uzdrowiskowego. 
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Sport Zmiana pozytywna: 
 wzrost udziału młodzieży 

uczestniczącej w imprezach sportu 
szkolnego 

 rozwój systemu współzawodnictwa 
sportowego wśród dzieci i młodzieży 

Zmiana negatywna: 
 brak zmian - stopień wykorzystania 

infrastruktury sportowej nie uległ 
zmianie 

 

pozytywna 
zmiana wartości 
większości 
wskaźników o ok. 
40% 

  kontynuacja dotychczasowych działań z zakresu 
promocji sportu powszechnego  
 

 wypracowanie rozpoznawalnej regionalnej marki – 
imprezy sportowej 

Sieć osadnicza 
 

Dostępność 
komunikacyjna 

Zmiana pozytywna:  
 rozwój drogowej sieci transportowej - 

zwiększyła się w województwie 
długość zmodernizowanych dróg 
wojewódzkich 

 rozwój infrastruktury i sieci kolejowej 
 spadła liczba ofiar śmiertelnych w 

wypadkach drogowych 
 wzrosła liczby obsłużonych pasażerów 

w porcie lotniczym 
 skrócono czas przejazdu koleją (nie 

uległ skróceniu jedynie na odcinku 
Rzeszów Kraków) 
 

Zmiana negatywna: 
 spadła łączna długość czynnych linii 

kolejowych 
 

pozytywne 
zmiany wartości 
większości 
wskaźników o ok. 
40 %  

  dalsza realizacja inwestycji komunikacyjnych 
usprawniających połączenia między północną i 
południową częścią województwa oraz między 
podkarpackim i innymi województwami (północ)  

 

Dostępność 
technologii 
informacyjnych 

Zmiana pozytywna:  
 wzrósł odsetek gospodarstw 

domowych wyposażonych w komputer 
osobisty z dostępem do internetu 
szerokopasmowego  

 wzrosła liczba gmin objętych 
systemem GIS 

pozytywny 
kierunek zmian, 
wzrost wartości 
wskaźników o nie 
więcej niż 50 % 

  intensyfikacja działań ukierunkowanych na 
wykorzystanie technologii cyfrowych w sektorze 
publicznym i prywatnym  
 

 zwiększenie możliwości załatwienia spraw drogą 
elektroniczną 
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Zmiana negatywna: 
 brak postępu w zakresie dostępności 

technologii informacyjnym w sektorze 
przedsiębiorstw a także świadczenia 
usług on-line przez jst 
 

 kontynuacja dotychczasowych działań z zakresu 
upowszechniania dostępności technologii 
informacyjnych dla gospodarstw domowych, 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

Funkcje 
metropolitarne 
Rzeszowa 

Zmiana pozytywna:  
 zwiększono atrakcyjność inwestycyjną 

w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, 
jak również w sferze komunikacyjnej, 
planistycznej i demograficznej (dzięki 
pracom scaleniowym, uzbrojeniu i 
poprawieniu dostępności 
komunikacyjnej udostępnionych 
dużych obszarowo terenów 
inwestycyjnych w obszarze 
funkcjonalnym Rzeszowa) 

 nastąpiła poprawa warunków 
prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz zarządzania (dzięki 
rozwojowi instytucji zapewniających 
kompleksową obsługę firm) 

 wzrosła współpraca nauki i biznesu 
(poprzez tworzenie i wspieranie 
działalności centrów transferu 
technologii) 

Zmiana negatywna:  
 spadła liczba wykonanych 

wozokilometrów komunikacji miejskiej 
MOF Rzeszowa w ciągu roku 
 

pozytywna zmiana 
wartości 
wskaźników o ok. 
50% 

  kontynuacja działań z zakresu rozwoju funkcji 
metropolitarnych Rzeszowa 
 

 intensyfikacji działań w obszarze kultury i sportu, a 
także w zakresie promocji metropolii rzeszowskiej 

Funkcje 
obszarów 
wiejskich 

Zmiana pozytywna:  
 nastąpił rozwój infrastruktury 

technicznej (zbudowano i 
zmodernizowano drogi na obszarach 
wiejskich, a także sieci wodociągowe i 

pozytywna zmiana 
wartości 
wskaźników o co 
najwyżej 50% 

  dalsza intensyfikacja działań w zakresie rozwoju 
infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich  
 

 aktywizacja lokalnych społeczności w zakresie 
rozwoju przedsiębiorczości. 
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kanalizacyjne) 
 nastąpiła integracja i aktywizacja 

lokalnych społeczności (wzrost 
odsetka osób fizycznych 
prowadzących działalność 
gospodarczą, liczby stowarzyszeń i 
organizacji społecznych, liczba 
produktów tradycyjnych) 

Zmiana negatywna:  
 Spadek liczby podmiotów wpisanych 

do rejestru REGON 
 wzrost bezrobocia osób w wieku 15 lat 

i więcej na wsi 

 

Spójność 
przestrzenna i 
wzmacnianie 
funkcji 
biegunów 
wzrostu 

Zmiana pozytywna: 
 najwięcej wskaźników o pozytywnej 

zmianie wartości odnotowanych 
zostało w Mielcu następnie w Krośnie i 
w Przemyślu  oraz w Stalowej Woli. W 
przypadku Tarnobrzega zmiany miały 
wyłącznie charakter negatywny. 

 wzmocniona została rola Przemyśla i 
Krosna w zakresie świadczenia usług 
publicznych oraz usług wyższego 
rzędu 

 nastąpił rozwój powiązań 
komunikacyjnych wewnątrz obszarów 
funkcjonalnych biegunów wzrostu 
poprzez  przebudowy i rozbudowy 
dróg, budowę obwodnic, poprawę 
dostępności linii kolejowej 

 nastąpił rozwój potencjału 
gospodarczego Mielca (wzrost 
podmiotów gospodarczych wpisanych 
do REGON, wzrost pracujących w 
przemyśle i budownictwie, jednakże 
nastąpił wyraźny spadek udziału 

negatywna zmiana 
lub brak zmiany 
wartości 
większości 
wskaźników 

 działania skierowane na rozwój biegunów wzrostu 
powinny być profilowane z uwzględnieniem charakteru 
odpowiednich miast, ich struktury gospodarczej, 
struktury społecznej oraz znaczenia kulturowego 
 
 kontynuacja działań w zakresie wzmacniania 

funkcji biegunów wzrostu  
 w Mielcu również na rzecz usług publicznych 

wyższego rzędu,  
 w Przemyślu w zakresie aktywizacji zawodowej 
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bezrobotnych w liczbie osób w wieku 
produkcyjnym w Mielcu) 

Zmiana negatywna: 
 nie jest zauważalne wzmocnienie roli 

biegunów wzrostu  
 dostrzegalna jest negatywna tendencja 

lub brak zmiany w zakresie rozwoju 
potencjału gospodarczego wszystkich 
MOF  

 
Środowisko i 
energetyka 
 

Zapobieganie i 
przeciwdziałani
e zagrożeniom 
oraz usuwanie 
ich 
negatywnych 
skutków 
 

Zmiana pozytywna: 
 wzrosło bezpieczeństwo mieszkańców 

województwa (wzrost liczby jednostek 
systemu ratowniczego, działania 
ukierunkowane na zapobieganie 
negatywnym skutkom powodzi) 
 

Zmiana negatywna: 
 brak negatywnych zmian 

 

pozytywna zmiana 
wartości 
wskaźników o  
50% i więcej 

  kontynuacja działań w zakresie zapobiegania  
i przeciwdziałania zagrożeniom oraz w zakresie 
usuwania ich negatywnych skutków 

 

Ochrona 
środowiska 

Zmiana pozytywna: 
 uległa poprawie jakość wód 

powierzchniowych w dobrym stanie - 
dzięki inwestycjom  w rozbudowę 
infrastruktury kanalizacyjnej oraz 
oczyszczalni ścieków (ludność 
korzystająca z oczyszczalni ścieków) 

 zwiększono powierzchnie obszarów 
prawnie chronionych  (zachowanie i 
ochrona różnorodności biologicznej) 

 ograniczono masy odpadów 
komunalnych ulegających 
biodegradacji (właściwa gospodarka 
odpadami ) 

Zmiana negatywna: 
 wzrósł odsetek powierzchni obszarów, 

pozytywna zmiana 
wartości wskaźnika 
o więcej niż 50% 
lub wartość 
docelowa została 
osiągnięta 

  kontynuacja dotychczasowych działań  
w zakresie ochrony środowiska 

 
 intensyfikacja działań w zakresie ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń powietrz 
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na których występowały przekroczenia 
standardów jakości powietrza 
 

Brak zmian: 
 w zakresie liczby zatwierdzonych 

planów ochrony i planów zadań 
ochronnych dla form ochrony przyrody 
i powierzchnia form ochrony przyrody 
objęta planami 

 
Bezpieczeństw
o energetyczne 
i racjonalne 
wykorzystanie 
energii 

Zmiana pozytywna: 
 wzrósł udział produkcji energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 
produkcji energii elektrycznej ogółem, 
a także w zakresie ograniczenia strat 
energii 

 wzrósł również odsetek gmin 
posiadających plany zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe 

Zmiana negatywna: 
 brak negatywnych zmian 

pozytywna zmiana 
wartości 
wskaźników o co 
najwyżej 50%, lub 
przekroczenie 
wartości 
docelowej 

  kontynuacja działań w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego  
 

 intensyfikacja działań dotyczących rozwoju 
energetyki OZE 

 



 
 

14 
 

 



 

                               
 

 

1 

 

Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych 

realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2007-2013. 

(Stan na koniec IV kwartału 2014 roku) 

 

 
Samorząd Województwa Podkarpackiego poprzez Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich realizuje zadania delegowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, obejmujące wdrażanie kilku działań, zwanych dalej działaniami 

samorządowymi, tj.: 

 
1. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem 

rolnictwa i leśnictwa (działanie 1.7. w Osi 1).  

2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (działanie 3.3. w Osi 3). 

3. Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3). 

4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (działanie 4.1 w Osi 4). 

5. Wdrażanie projektów współpracy (działanie 4.2. w Osi 4). 

6. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

(działanie 4.3. w Osi 4).  

 
Samorząd Województwa pełni funkcję podmiotu wdrażającego w oparciu o: 

 ustawę z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 173), w ramach zadań 

delegowanych przez instytucję zarządzającą, której funkcję pełni Minister 

właściwy do spraw rozwoju wsi, 

 umowę, podpisaną w dniu 29 stycznia 2009 r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa (Agencja Płatnicza) a Samorządem Województwa 

Podkarpackiego, która określa szczegółowy zakres zadań delegowanych przez 
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Agencję Płatniczą do Samorządu Województwa, sposób wykonywania tych zadań 

oraz rodzaj informacji i dokumentów towarzyszących, które przedłożone zostaną 

Agencji Płatniczej oraz terminy ich przedłożenia.  

 

 
PODZIAŁ ŚRODKÓW PROW NA LATA 2007-2013  

W RAMACH DZIAŁAŃ SAMORZĄDOWYCH 
 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2012 r. 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. 2012 poz. 866 z późn. zm.) limity środków 

przyznanych dla wnioskodawców z województwa podkarpackiego w ramach poszczególnych 

działań przedstawiają się następująco:  

 

 działanie „Odnowa i rozwój wsi” – 125 019 056,99 zł*,  

 działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – 340 213 703,89 zł*, 

 działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem 

rolnictwa i leśnictwa: 

a) scalanie gruntów – 66 310 224,23 zł*,   

b) gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – 77 177 267,09 zł*, 

 działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  

(Odnowa i rozwój wsi) – 112 406 458,83 zł, 

 działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju („Małe projekty”) – 38 417 983,59 zł, 

 działanie 4.2. Wdrażanie projektów współpracy – 4 378 491,57 zł,  

 działanie 4.3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

– 43 033 150,65 zł.  

 

Razem kwota limitu środków dla województwa podkarpackiego wynosi: 806 956 336,84 zł 
 
 
 
 
 
* Wyliczone według kursu Euro aktualnego na dzień: 30.12.2014 r.   
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STAN WDRAŻANIA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ SAMORZĄDOWYCH  
PROW 2007-2013 

 
 

Dane finansowe – wartości podane w PLN (koszty kwalifikowalne) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dane liczbowe dla Oś I ukazują stan wdrażania odnoszący się do kosztów kwalifikowanych. 
 

 
Dane finansowe – wartości podane w PLN (Kwota pomocy). 
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Dane liczbowe dla Oś III oraz IV odnoszą się do kwoty pomocy przyznanej na dofinansowanie operacji.
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POSTĘP WDRAŻANIA 
 

 
Tabela porównawcza monitorująca postęp wdrażania „działań samorządowych” 

na przykładzie całkowitych kosztów operacji: 
 

Nazwa działania   Stan na koniec III 
kwartału 2014 r. 

Stan na koniec IV 
kwartału 2014 r. 

Poprawianie 
i rozwijanie 
infrastruktury 
związanej z 
rozwojem i 
dostosowaniem 
rolnictwa i leśnictwa 
(działanie 1.7. w Osi 
1) kod działania 
125.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilość złożonych 
wniosków o 
przyznanie 
pomocy  
 
 

24 24 

wartość: 
237 440 556,22 zł 

wartość: 
237 440 556,22 zł 

Ilość podpisanych 
umów/wydanych 
decyzji  
 
 

24 24 

wartość: 
163 118 536,24 zł 

wartość: 
163 118 536,24 zł 

Ilość złożonych 
wniosków o 
płatność  
 
 

57 61 

wartość: 
40 711 472,97 zł 

wartość: 
47 145 970,64 zł 

Ilość operacji 
zakończonych  

6 6 
wartość: 
19 439 557,77 zł 

wartość: 
19 439 557,77 zł 

Podstawowe usługi 
dla gospodarki 
i ludności wiejskiej 
(działanie 3.3. w Osi 
3) – kod działania 
321.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilość złożonych 
wniosków o 
przyznanie 
pomocy  
 

369 369 

wartość: 
1 311 433 860,74 zł  
 

wartość: 
1 311 433 860,74 zł 

Ilość podpisanych 
umów/wydanych 
decyzji  

267 287 

wartość: 
654 692 814,32 zł 

wartość: 
699 228 405,45 zł 

Ilość złożonych 
wniosków o 
płatność 
 

313  330 
wartość: 
567 112 975,96 zł 

wartość: 
591 067 073,37 zł 

Ilość operacji 
zakończonych 

213 227 
wartość: 
487 209 754,84 zł 

wartość: 
520 085 432,71 zł 
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Odnowa i rozwój 
wsi (działanie 3.4. 
w Osi 3) – kod 
działania 313, 322, 
323.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilość złożonych 
wniosków o 
przyznanie 
pomocy 
 

580 580 

wartość: 
358 205 904,25 zł 

wartość: 
358 205 904,25 zł 

Ilość podpisanych 
umów/wydanych 
decyzji 

467 472 

wartość: 
243 447 357,77 zł 

wartość: 
241 081 579,29 zł 

Ilość złożonych 
wniosków o 
płatność 
 

460 491 

wartość: 
202 011 601,96 zł 

wartość: 
217 738 471,39 zł 

Ilość operacji 
zakończonych 

384 396 
wartość: 
196 947 405,09 zł 

wartość: 
201 031 043,93 zł 

Wdrażanie 
lokalnych strategii 
rozwoju (działanie 
4.1 w Osi 4) – kod 
działania 4.1/413.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilość złożonych 
wniosków o 
przyznanie 
pomocy 
 

3 936 3 972 

wartość:  
376 217 459,36 zł 

wartość: 
380 730 343,13 zł 

Ilość podpisanych 
umów/wydanych 
decyzji 

2 392 2 588 

wartość: 
236 139 268,23 zł 

wartość: 
252 362 265,47 zł 

Ilość złożonych 
wniosków o 
płatność 
 

2 006 2 432 

wartość: 
180 873 542,64 zł 

wartość: 
209 482 125,15 zł 

Ilość operacji 
zakończonych 

1 672  1 910 
wartość: 
157 810 870,42 zł 

wartość: 
177 876 448,55 zł 

Wdrażanie 
projektów 
współpracy 
(działanie 4.2. w Osi 
4) – kod działania 
4.21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilość złożonych 
wniosków o 
przyznanie 
pomocy 

31 31 

wartość:  
4 698 495,31 zł 

wartość: 
4 698 495,31 zł 

Ilość podpisanych 
umów/wydanych 
decyzji 

27 27 

wartość: 
3 828 136,32 zł 

wartość: 
3 828 136,32 zł 

Ilość złożonych 
wniosków o 
płatność 

56 64 

wartość: 
3 021 207,00 zł 

wartość: 
3 483 734,93 zł 

Ilość operacji 
zakończonych 

24  24 
wartość: 
2 681 372, 22 zł 

wartość: 
2 681 372, 22 zł 
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PERSPEKTYWA WDRAŻANIA DZIAŁAŃ SAMORZĄDOWYCH PROW 2007 – 2013 
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

 
 

 
1. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa 

i leśnictwa (działanie 1.7. w Osi 1) kod działania 125. 
  
W ramach przedmiotowego działania nie planuje się już ogłoszenia naborów wniosków. Dla  
schematu I – Scalenie gruntów wykorzystano ok. 92 % limitu dostępnych środków, natomiast  
w Schemacie II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi limit dostępnych środków 
został wykorzystany na poziomie ok. 82 %. Wolne środki finansowe są wynikiem 
oszczędności przetargowych.  
 

2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (działanie 3.3. w Osi 3) – kod działania 
321.  
 
W dniu 28.10.2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę operacji 
skierowanych do współfinansowania w ramach przedmiotowego działania w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej objętego PROW 2007-2013. Na zatwierdzonej liście 
rankingowej operacji, dla naboru ogłoszonego w 2014 r. znalazło się 51 operacji, które 
przeszły pozytywną ocenę dokonaną przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.  
Do końca roku kwota wolnych środków pozwoliła na zawarcie umów o przyznanie pomocy  
z 23 wnioskodawcami. Kolejne umowy będą zawierane w momencie zwolnienia się środków, 
będących m.in. wynikiem oszczędności poprzetargowych oraz zmiany kursy euro. 
 

3. Odnowa i rozwój wsi (działanie 3.4. w Osi 3) – kod działania 313, 322, 323. 
 
Ze względu na pełne wykorzystanie limitu dostępnych środków w ramach przedmiotowego 
działania nie planuje się ogłoszenia naboru wniosków. Obecnie zawieranie kolejnych umów  
o przyznanie pomocy możliwe będzie w miarę oceny postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego w ramach oszczędności poprzetargowych i w wyniku aneksowania zawartych 

Funkcjonowanie 
lokalnej grupy 
działania, 
nabywanie 
umiejętności 
i aktywizacja 
(działanie 4.3. w Osi 
4) kod działania 
4.31.  

Ilość złożonych 
wniosków o 
przyznanie 
pomocy 

106 106 

wartość:  
49 540 243,42 zł    

wartość:  
49 540 243,42 zł    

Ilość podpisanych 
umów/wydanych 
decyzji 

93 93 

wartość: 
44 057 494,96 zł 

wartość: 
44 057 494,96 zł 

Ilość złożonych 
wniosków o 
płatność 

532 552 

wartość: 
35 600 534, 74 zł 

wartość: 
37 072 516,87 zł 

Ilość operacji 
zakończonych 

62 62 
wartość: 
9 684 480,41 zł 

wartość: 
9 684 480,41 zł 
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umów w zakresie aktualnej wysokości kosztów kwalifikowanych oraz zmiany kursu euro. 
Oczekujących na dofinansowanie pozostaje ok. 36 wniosków.    
 

 
4. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (działanie 4.1 w Osi 4) – kod działania 4.1/413. 

 
Upłynął już termin dla LGD na ogłaszanie naborów wniosków o przyznanie pomocy. 
Wysokość środków wykorzystanych w ramach dostępnego limitu dla operacji 
odpowiadających działaniu: „Odnowa i rozwój wsi” wynosi aktualnie ok. 94%. W chwili 
obecnej trwa weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność  
w powyższym zakresie. W ramach „małych projektów” wykorzystano ok. 97% 
przewidzianego limitu. Do końca 2014 roku podpisane zostały wszystkie umowy dla 
wniosków, które wpłynęły do  Samorządu Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem 
Lokalnych Grup Działania. Obecnie realizowane są umowy oraz procedury związane  
z weryfikacją wniosków o płatność. 
 

5. Wdrażanie projektów współpracy (działanie 4.2. w Osi 4) – kod działania 4.21.  
 
31 grudnia 2013 r. upłynął ostateczny termin w którym można było składać wnioski  
o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania. Aktualnie odbywa się proces 
weryfikacji wniosków o płatność według obowiązujących procedur. Dostępny limit środków 
wykorzystano na poziomie ok. 87%. 
 

6. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja (działanie 
4.3. w Osi 4) kod działania 4.31.  
 
W ramach działania limit dostępnych środków został wykorzystany w całości. 

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  
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Informacja dotycząca stanu wdrażania działań realizowanych w ramach 
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  

i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007‐2013”  
w Województwie Podkarpackim 

(Stan na koniec 2014 roku) 

Samorząd  Województwa  Podkarpackiego  poprzez  Departament  Programów  Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  realizuje  zadania w  ramach  Programu Operacyjnego  „Zrównoważony 

rozwój  sektora  rybołówstwa  i  nadbrzeżnych  obszarów  rybackich  na  lata  2007‐2013”, 

obejmujące następujące środki : 

1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa (środek 4.1. w osi 4) 

2. Wsparcie  na  rzecz  współpracy  międzyregionalnej  i  międzynarodowej  (środek  4.2.  

w osi 4) 

 

Głównymi dokumentami regulującymi zasady wdrażania i korzystania ze środków osi 
priorytetowej 4 PO RYBY 2007‐2013 są: 

 Rozporządzenie  Rady  (WE)  Nr  1198/2006  z  dnia  27  lipca  2006r.  w  sprawie 

Europejskiego Funduszu Rybackiego; 

 Rozporządzenie  Komisji  (WE)  NR  498/2007  z  dnia  26 marca  2007r.  ustanawiające 

szczegółowe  zasady  wykonywania  rozporządzenia  Rady  (WE)  Nr  1198/2006  

w sprawie Europejskiego Funduszu; 

 Program  Operacyjny”  Zrównoważony  rozwój  sektora  rybołówstwa  i  nadbrzeżnych 

obszarów rybackich 2007‐2013” 

 Ustawa  z  dnia  3  kwietnia  2009  r.  o wspieraniu  zrównoważonego  rozwoju  sektora 

rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego; 

 Rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  15  października  2009r.  

w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  wypłaty  i  zwracania 

pomocy  finansowej  na  realizację  środków  objętych  osią  priorytetową  

4‐  Zrównoważony  rozwój  obszarów  zależnych  od  rybactwa,  zawartą w  programie 

operacyjnym „ Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007‐2013”  

 

 

 



PODZIAŁ ŚRODKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ PROGRAMU OPERACYJNEGO 
RYBY NA LATA 2007‐2013. 

Na  podstawie  zawartych  umów między Ministrem  Rolnictwa  i  Rozwoju Wsi  a  Lokalnymi 

Grupami  Rybackimi  limity  środków  przyznanych  dla  wnioskodawców  z  województwa 

podkarpackiego w ramach poszczególnych działań przedstawiają się następująco: 

1. Środek 4.1. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa: 

a) Wzmocnienie  konkurencyjności  i  utrzymanie  atrakcyjności  obszarów 

zależnych od rybactwa – 14 217882,76 zł. 
b) Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji 

zatrudnienia osób mających pracę  związaną  z  sektorem  rybactwa, w drodze 

tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem – 600 000,00 zł. 
c) Podnoszenie  wartości  produktów  rybactwa,  rozwoju  usług  na  rzecz 

społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa – 2 138 709,89 zł. 
d) Ochrona  środowiska  lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach  zależnych 

od  rybactwa  w  celu  utrzymania  jego  atrakcyjności  lub  przywrócenia 

potencjału  produkcyjnego  sektora  rybactwa,  w  przypadku  jego  zniszczenia  

w wyniku klęski żywiołowej – 3 061 552,67 zł. 
e) Funkcjonowanie  lokalnej  grupy  rybackiej  oraz  nabywanie  umiejętności  

i aktywizacji lokalnych społeczności – 2 028 760,21 zł. 
2. Środek 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej  i międzynarodowej – 

499 733,54 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAN WDRAŻANIA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ  
PO RYBY 2007‐2013 

 
 

Przedstawiciele  LGR  Starzawa  i  LGR  Puszczy  Sandomierskiej  podpisali  4  sierpnia  2011 

roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju wsi umowy ramowe na realizację przygotowanych 

przez  siebie  Lokalnych  Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.  Limit  środków  przyznanych  

na  realizację  Lokalnej  Strategii  Rozwoju  Obszarów  Rybackich  dla  działających  

w województwie podkarpackim dwóch  Lokalnych Grup Rybackich:  Lokalna Grupa Rybacka 

„Starzawa”‐  12 489 927,52  zł.  Stowarzyszenie  „Lokalna  Grupa  Rybacka  Puszczy 

Sandomierskiej”‐ 10 021 480,95 zł.  Łączna kwota wynosi 22 511 408,47 zł. 

      W  wyniku  ogłaszanych  konkursów  przez  Lokalne  Grupy  Rybackie  określane  są  limity 

środków,  o  które wnioskodawcy mogą  się  ubiegać. W  2012  r.  zostały  ogłoszone  po  dwa 

konkursy  przez  każdą  Lokalną  Grupę  Rybacką, w  2013  r.  każdy  z  LGR‐ów  ogłosił  po  trzy 

konkursy a w 2014 r. został ogłoszony jeden konkurs przez LGR „Starzawa”.  

 

Dane finansowe – wartości podane w PLN. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

POSTĘP WDRAŻANIA 

Tabela przedstawiająca wdrażanie poszczególnych operacji w ramach środków 4.1. i 4.2. 

 

Nazwa operacji    Stan na koniec 2014 r. 
Wzmocnienie konkurencyjności  
i utrzymanie atrakcyjności 
obszarów zależnych od rybactwa 
(środek 4.1. w osi 4) 

Ilość złożonych wniosków o 
dofinansowanie 

98 

19 484 407,99 

Ilość podpisanych umów  63 

12 688 580,83 

Ilość złożonych wniosków o 
płatność 

58 

10 348 373,51 

Ilość operacji zakończonych  45 

7 574 010,45 

Restrukturyzacja lub reorientacja 
działalności gospodarczej, lub 
dywersyfikacji zatrudnienia osób 
mających pracę związaną z 
sektorem rybactwa, w drodze 
tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy poza tym sektorem 
(środek 4.1. w osi 4) 
 

Ilość złożonych wniosków o 
dofinansowanie 

8 

997 822,46 

Ilość podpisanych umów  4 

280 800,00 

Ilość złożonych wniosków o 
płatność 

2 

135 000,00 

Ilość operacji zakończonych  1 

100 000,00 

Podnoszenie wartości produktów 
rybactwa, rozwoju usług na rzecz 
społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa 
(środek 4.1. w osi 4) 

Ilość złożonych wniosków o 
dofinansowanie 

20 

2 324 783,00 

Ilość podpisanych umów  14 

1 695 586,92 

Ilość złożonych wniosków o 
płatność 

11 

1 024 260,59 



Ilość operacji zakończonych  8 

837 225,61 

Ochrona środowiska lub 
dziedzictwa przyrodniczego na 
obszarach zależnych od rybactwa 
w celu utrzymania jego 
atrakcyjności lub przywrócenia 
potencjału produkcyjnego sektora 
rybactwa, w przypadku jego 
zniszczenia w wyniku klęski 
żywiołowej 
(środek 4.1. w osi 4) 

Ilość złożonych wniosków o 
dofinansowanie 

23 

5 514 289,83 

Ilość podpisanych umów  12 

2 421 988,28 

Ilość złożonych wniosków o 
płatność 

12 

2 415 826,67 

Ilość operacji zakończonych  9 

1 522 200,92 

Wsparcie na rzecz współpracy 
międzyregionalnej   
i międzynarodowej 
(środek 4.2. w osi 4) 

Ilość złożonych wniosków o 
dofinansowanie 

8 

499 782,48 

Ilość podpisanych umów  7 

464 143,18 

Ilość złożonych wniosków o 
płatność 

7 

463 402,69 

Ilość operacji zakończonych  6 

383 494,19 

Funkcjonowanie Lokalnej Grupy 
Rybackiej oraz nabywanie 
umiejętności i aktywizacja 
lokalnych społeczności 
(środek 4.1. w osi 4) 

Ilość złożonych wniosków o 
dofinansowanie 

10 

2 035 632,41 

Ilość podpisanych umów  8 

1 758 094,30 

Ilość złożonych wniosków o 
płatność 

6 

1254418,90 

Ilość operacji zakończonych  6 

1 234 031,56 
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Sprawozdanie roczne z realizacji Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2011-2016 za rok 2014. 

 
Podkarpacki Program Odnowy Wsi  powstał w celu poprawy warunków życia na 
wsi oraz próby aktywizowania ekonomicznej niezależności obszarów wiejskich. 
Kształtowanie warunków życia na obszarach wiejskich, musi się odbywać przy 
założeniu, że podmiotem tego procesu jest społeczność lokalna. Aktywizacja 
i integracja mieszkańców jest elementem najistotniejszym, ponieważ pozwala nie 
tylko realizować projekty ważne dla całej społeczności ale przede wszystkim 
wyzwolić energię do wspólnego działania i na nowo stworzyć więź w ramach lokalnej 
społeczności. Podkarpacki Program Odnowy Wsi jako odrębny nurt rozwoju 
obszarów wiejskich zakłada rozwój oparty na  niepowtarzalnych walorach oraz 
specyfice danej miejscowości. Program powstał między innymi w oparciu  
o zapisy Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 
 
Do głównych celów Programu należą: 

1. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskich. 
2. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych oraz zachowanie dziedzictwa 

kulturowego. 
3. Modernizacja przestrzeni wiejskiej. 

 
 

Sposób realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi w roku 2014 

1. Konferencja otwierająca wdrażanie Podkarpackiego Programu Odnowy 
Wsi w roku 2014. 

W dniu 5.02.2014 zorganizowana została konferencja otwierająca kolejny rok 
programu, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędów Gmin oraz Sołeckich 
Grup Odnowy Wsi. Celem spotkania było zaprezentowanie osiągnięć i efektów 
Programu oraz przedstawienie oferty jaką Samorząd Województwa kieruje do 
dotychczasowych uczestników Programu, a także tych którzy zamierzali się do niego 
przyłączyć w 2014 roku.  

2. Warsztaty „Budowanie Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi”  
 
W marcu 2014 r. zostały przeprowadzone warsztaty szkoleniowe dla 15 nowych 
sołectw które przystąpiły do programu. Przeszkolone zostały sołeckie grupy odnowy, 
będące reprezentacją mieszkańców wybraną podczas Zebrania Wiejskiego. W skład 
grupy wchodzi zazwyczaj około 10 osób, liderów społeczności wiejskiej oraz 
reprezentantów najważniejszych wiejskich organizacji (OSP, KGW, stowarzyszenia, 
itp.). Efektem warsztatów było powstanie Sołeckich Strategii Odnowy Wsi, czyli 
dokumentów koniecznych do zaplanowania i realizacji procesu odnowy wsi.     
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3. Ogłoszenie naboru wniosków na zadania realizowane w ramach 
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016  

Na podstawie uchwały Nr 343/8156/14 z dnia 29.04.2014 r. w sprawie  
Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu  
Województwa Podkarpackiego w 2014 roku w ramach Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2011 -2016, ogłoszony został nabór wniosków o pomoc 
finansową, w ramach którego 80 gmin z terenu województwa podkarpackiego, 
złożyło swoją aplikacje. 

80 gminom przyznano pomoc finansowa na kwotę 799 407,85 zł. Po ocenie  
i rozliczeniu  wniosków ostatecznie pomoc finansową otrzymało 74 gminy  na kwotę 
736 593,48 zł. Jedna z gmin zrezygnowała z podpisania umowy a 5 rozwiązało 
umowę za porozumieniem stron przed wykonaniem zadania. 

Po raz pierwszy w tym roku Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił dać 
możliwość ubiegania się o większą kwotę pomocy finansowej (20 000,00 zł).  
W ramach naboru, o dodatkową pomoc wnioskowało 11 gmin.  Wsparcie  otrzymały  
gminy  Cieszanów, Zarszyn oraz Baligród, których zadania w sposób szczególny 
wykazywały dbałość o miejsca wspólne mieszkańców służące wspólnym  spotkaniom 
i spędzaniu wolnego czasu przez mieszkańców wsi. 

Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLVIII/1028/14 z dnia 23 
czerwca 2014 w sprawie zakresu i wysokości pomocy finansowej, zostały przyznane 
gminom środki na współfinansowanie zadań. 

 

4. Praca własna mieszkańców w ramach  Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2011-2016 

Realizując zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
mieszkańcy przepracowali nieodpłatnie na rzecz swoich miejscowości 4 538 godzin. 
Jest to istotny element  Programu, ponieważ wzmacnia poczucie wspólnoty wśród 
mieszkańców, którzy są inicjatorami i wykonawcami realizowanych zadań. 
Dodatkowo współpraca wszystkich organizacji działających na wsi ożywia życie  
wspólnotowe, poczucie więzi i odpowiedzialności za miejscowość. 
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Przykładowe realizacje zadań z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi  
     w  2014 roku. 

 

1. Gmina Gorzyce, tyt. zadania „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej przy budynku 
remizy OSP w Gorzycach” 

 
 
 

2. Gmina Zarszyn, tyt. zadania „Remont i wyposażenie pomieszczenia kuchennego oraz remont 
schodów zewnętrznych w Domu Ludowym w Pastwiskach”. 

 
 

3. Gmina Zarszyn, tyt. zadania „ Modernizacja pomieszczeń świetlicy ogólnodostępnej w  
miejscowości Chmielnik ”. 
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4. Gmina  Iwierzyce, tyt. zadania „Wzbogacenie centrum sportowo-rekreacyjnego w miejscowości 
Olchowa poprzez budowę altany z grillem, placu zabaw oraz utwardzenie miejsc parkingowych”. 

 

 

5. Gmina Cieszanów, tyt. zadania „Modernizacja Domu strażaka w Nowym Siole poprzez wykonanie 
zaplecza kuchenno-sanitarnego”.  

 
 
 
 

6. Gmina Kańczuga, tyt. zadania „Remont pomieszczeń Domu Ludowego w miejscowości 
Siedleczka związanych z działalnością społeczno-kulturalną mieszkańców”.  
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Tabelaryczne zestawienie zrealizowanych zadań w 2014 z Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016. 

 

L.P Gmina Sołectwo Nazwa zadania / 
numer umowy 

Wnioskowana 
kwoty 
pomocy 
finansowej 

Wypłacona 
kwota 

pomocy 
finansowej 

1.  Cieszanów Nowe Sioło 

Modernizacja Domu 
Strażaka w Nowym 

Siole poprzez 
wykonanie zaplecza 

kuchenno-sanitarnego 
OW-IX.072.3.7.19.2014

14 500,00 
 

14 500,00 
 

2.  Iwierzyce Olchowa 

Wzbogacenie centrum 
sportowo-

rekreacyjnego w 
miejscowości Olchowa 
poprzez budowę altany 
z grillem, placu zabaw 

oraz utwardzenie 
miejsc parkingowych. 

OW-IX.072.3.7.28.2014

8 164,70 8 164,70 

3.  Nowa Dęba Tarnowska Wola 

Doposażenie placu 
zabaw zlokalizowanego 

przy Szkole 
Podstawowej w 

Tarnowskiej Woli 
OW-IX.072.3.7.16.2014

9 972,26 9 972,26 

4.  Dydnia Niewistka 

Remont i adaptacja 
niewykorzystanych 

pomieszczeń szkoły na 
potrzeby świetlicy 

wiejskiej i organizacji 
wiejskich. 

OW-IX.072.3.7.23.2014

10 000,00 10 000,00 

5.  Jasło Gorajowice 

Ogrodzenie boiska 
sportowego i poprawa 

jego infrastruktury 
OW-IX.072.3.7.69.2014

10 000,00 10 000,00 

6.  Jeżowe Nowy Nart 

Rozbudowa i 
przebudowa budynku 

szatniowego w Nowym 
Narcie 

OW-IX.072.3.7.60.2014

10 000,00 10 000,00 

7.  Olszanica Uherce Mineralne 

Podniesienie standardu 
w Wiejskim Domu 

Kultury w Uhercach 
Mineralnych 

OW-IX.072.3.7.15.2014

10 000,00 9 993,75 

8.  Zarszyn Pastwiska 

Remont i wyposażenie 
pomieszczenia 

kuchennego oraz 
remont schodów 

14 500,00 14 500,00 
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zewnętrznych w Domu 
Ludowym w 
Pastwiskach 

OW-IX.072.3.7.54.2014

9.  Krasne Krasne 

Zakup wyposażenia i 
pomocy dydaktycznych 

dla przedszkola w 
Krasnem 

OW-IX.072.3.7.34.2014

10 000,00 9 067,00 

10.  Orły Hnatkowice 

Budowa placu zabaw 
dla mieszkańców 

Hnatkowic 
OW-IX.072.3.7.18.2014

10 000,00 10 000,00 

11.  Jarosław Morawsko 

Zagospodarowanie 
terenu wokół stawu w 

centrum wsi Morawsko 
OW-IX.072.3.7.22.2014

10 000,00 10 000,00 

12.  Tyczyn Matysówka 

Zakup i montaż 
klimatyzacji w budynku 

Domu Ludowego w 
Matysówce 

OW-IX.072.3.7.42.2014

10 000,00 10 000,00 

13.  
Jawornik 

Polski 
Manasterz 

Poprawa 
bezpieczeństwa oraz 
estetyki miejscowości 

poprzez budowę 
ogrodzenia wokół 
budynku WDK i 

zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej 

OW-IX.072.3.7.44.2014

10 000,00 10 000,00 

14.  Baligród Mchawa 

Budowa świetlicy 
wiejskiej w sołectwie 

Mchawa – kontynuacja- 
prace fundamentowe i 

roboty murowane. 
OW-IX.072.3.7.12.2014

20 000,00 19 840,08 

15.  Mielec Rzędzianowice 

Modernizacja Ośrodka 
Zdrowia z 

przystosowaniem 
pomieszczeń dla osób 

niepełnosprawnych 
OW-IX.072.3.7.70.2014

10 000,00 10 000,00 

16.  Dębowiec Dębowiec 

Budowa remizy dla 
Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Dębowcu – 
wykonanie instalacji 

elektrycznej i 
odgromowej 

OW-IX.072.3.7.20.2014

7 296,00 7 296,00 

17.  Frysztak Frysztak 

Piknik Smaków i 
Tradycji w Sołectwie 

Frysztak 
OW-IX.072.3.7.58.2014

9 426,00 9 426,00 
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18.  
Sokołów 

Małopolski 
Trzebuska Kąty 

Budowa chodnika w 
miejscowości 

Trzebuska Kąty 
OW-IX.072.3.7.49.2014

10 000,00 10 000,00 

19.  Ustrzyki Dolne 
Bandrów 

Narodowy 

Poprawa stanu 
technicznego drogi 

dojazdowej i 
utwardzenie placu 
parkingowego przy 
świetlicy wiejskiej w 

Bandrowie Narodowym 
OW-IX.072.3.7.37.2014

6 369,92 6 350,79 

20.  Tryńcza 
Gniewczyna 
Łańcucka 

Budowa grzybka 
tanecznego 

OW-IX.072.3.7.73.2014
10 000,00 10 000,00 

21.  Cmolas 
Ostrowy 

Baranowskie 

Budowa parkingu dla 
samochodów 

osobowych przy 
Kościele w Ostrowach 
Baranowskich – Etap I 

OW-IX.072.3.7.21.2014

10 000,00 10 000,00 

22.  Gorzyce Gorzyce 

Remont i modernizacja 
świetlicy wiejskiej przy 
budynku remizy OSP w 

Gorzycach 
OW-IX.072.3.7.8.2014 

10 000,00 10 000,00 

23.  Niwiska Kosowy 

Wykonanie stałej 
podłogi z zadaszeniem 
przy budynku remizy 
OSP w Kosowach – II 

etap. 
OW-IX.072.3.7.80.2014

5 000, 00 5 000,00 

24.  Krzeszów Bystre 

Budowa boiska 
sportowego z 

zapleczem technicznym
OW-IX.072.3.7.25.2014

10 000,00 10 000,00 

25.  Trzebowni-sko Nowa Wieś 

Przebudowa drogi 
wewnętrznej o długości 
163m oznaczonej jako 
działka nr ewidencyjny 
158 zlokalizowanej w 

Nowej Wsi po scaleniu 
związanym z budową 

autostrady 
OW-IX.072.3.7.35.2014

10 000,00 10 000,00 

26.  Besko Besko 

Boisko sportowe – 
miejscem  rekreacji i 

integracji mieszkańców 
oraz wypoczynku dla 

turystów 
OW-IX.072.3.7.31.2014

10 000,00 10 000,00 

27.  
Sędziszów 
Małopolski 

Góra Ropczycka 
Budowa chodnika przy 

drodze gminnej od 
drogi na Domaradz w 

10 000,00 8 322,08 
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kierunku Kościoła 
OW-IX.072.3.7.76.2014

28.  
Głogów 

Małopolski 
Zabajka 

Budowa ogrodzenia 
wokół stadionu 

sportowego w Zabajce-
etap III 

OW-IX.072.3.7.2.2014 

10 000,00 10 000,00 

29.  Radymno Sośnica 

Budowa chodnika i 
zatoki przystankowej w 

Sośnicy 
OW-IX.072.3.7.14.2014

10 000,00 10 000,00 

30.  Ropczyce Niedźwiada 

Wymiana wiat 
przystankowych w 

miejscowości 
Niedźwiada – etap II 

OW-IX.072.3.7.74.2014

10 000,00 10 000,00 

31.  
Tuszów 

Narodowy 
Babicha 

Budowa budynku 
szatniowego przy 

boisku sportowym w 
miejscowości Babicha-

etap I 
OW-IX.072.3.7.71.2014

10 000,00 10 000,00 

32.  Fredropol Fredropol 

Budowa i urządzenie 
boiska sportowego w 

miejscowości 
Fredropol-Etap II. 

Zakup i montaż trybuny 
OW-IX.072.3.7.50.2014

10 000,00 10 000,00 

33.  Tarnowiec Gąsówka 

Zagospodarowanie 
terenu przy Domu 

Ludowym pod rekreacje 
i wypoczynek 

OW-IX.072.3.7.46.2014

9 565,38 9 565,38 

34.  Chmielnik Chmielnik 

Modernizacja 
pomieszczeń świetlicy 

ogólnodostępnej w 
miejscowości Chmielnik
OW-IX.072.3.7.32.2014

10 000,00 10 000,00 

35.  Kańczuga Siedleczka 

Remont pomieszczeń 
Domu Ludowego w m. 
Siedleczka związanych 

z działalnością 
społeczno-kulturalną 

mieszkańców 
OW-IX.072.3.7.7.2014 

10 000,00 10 000,00 

36.  Kuryłówka Dąbrowica 

Remont pomieszczeń 
remizy OSP w 
Dąbrowicy z 

doposażeniem 
OW-IX.072.3.7.30.2014

10 000,00 9 900,00 

37.  Dębica Stobierna 

Budowa placu zabaw w 
sołectwie Stobierna – 

etap II 
OW-IX.072.3.7.24.2014

10 000,00 10 000,00 
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38.  Sanok Strachocina 
Remont świetlicy 

wiejskiej w Strachocinie
OW-IX.072.3.7.6.2014 

10 000,00 10 000,00 

39.  Przecław Łączki Brzeskie 

Uzupełnienie bazy 
sportowo-kulturalnej 

sołectwa Łączki 
Brzeskie poprzez zakup 

trybuny sportowej i 
wyposażenie świetlicy 

wiejskiej. 
OW-IX.072.3.7.65.2014 

9 999,36 9 999,36 

40.  Markowa Markowa 

Montaż tablic 
informacyjno-

historycznych we wsi 
Markowa 

OW-IX.072.3.7.61.2014

7 125,00 7 125,00 

41.  Nozdrzec Hłudno 

Montaż klimatyzacji w 
budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej w 
Hłudnie 

OW-IX.072.3.7.41.2014

10 000,00 10 000,00 

42.  Żyraków Straszęcin 

Budowa kompleksu 
rekreacji i spotkań w 

Straszęcinie – III etap 
OW-IX.072.3.7.43.2014

10 000,00 10 000,00 

43.  Pilzno Strzegocice 

Doposażenie placu 
zabaw dla dzieci w 

zestaw zabawowy oraz 
odnowienie zabytkowej 

kapliczki w 
miejscowości 

Strzegocice – Etap I  
OW-IX.072.3.7.67.2014

10 000,00 10 000,00 

44.  Łańcut Kraczkowa 

Zakup wiat 
przystankowych, 

namiotów handlowych 
oraz kompletów 

biesiadnych 
OW-IX.072.3.7.55.2014

10 000,00 10 000,00 

45.  Zarzecze Żurawiczki 
Budowa miejsc 

postojowych 
OW-IX.072.3.7.1.2014 

10 000,00 10 000,00 

46.  Jarocin Majdan Golczański 

Organizacja dwóch 
pikników rodzinnych 
oraz przystosowanie 
placu rekreacyjno-

sportowego do 
przeprowadzania 

imprez 
OW-IX.072.3.7.47.2014

9 988,88 9 988,88 

47.  Medyka Medyka 

Przebudowa chodnika 
przy drodze gminnej nr 

116309R w Medyce 
OW-IX.072.3.7.5.2014 

10 000,00 10 000,00 
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48.  Pawłosiów Tywonia 

Utworzenie zaplecza 
sanitarno-

gospodarczego 
OW-IX.072.3.7.39.2014

10 000,00 10 000,00 

49.  Stubno Gaje 

Budowa kaplicy 
cmentarnej na 

cmentarzu 
komunalnym- sołectwo 

Gaje 
OW-IX.072.3.7.3.2014 

10 000,00 9 325,00 

50.  Dukla Mszana 

Wykonanie podbitki i 
zagospodarowanie 
obejścia przy Domu 
Ludowym w Mszanie 

OW-IX.072.3.7.53.2014

10 000,00 10 000,00 

51.  Hyżne Nieborów 

Remont istniejącego 
ujęcia wody wraz z 

zagospodarowaniem 
terenu ETAP II 

OW-IX.072.3.7.57.2014

10 000,00 10 000,00 

52.  Lubaczów Basznia Dolna 

Modernizacja 
przestrzeni wiejskiej w 
miejscowości Basznia 

Dolna poprzez 
rozbudowę placu 
grillowego oraz 

otoczenia – etap III 
OW-IX.072.3.7.59.2014

10 000,00 10 000,00 

53.  Sieniawa Leżachów 

Utworzenie centrum 
kulturalnego sołectwa 

Leżachów poprzez 
uporządkowanie placu 

szkolnego 
OW-IX.072.3.7.64.2014

10 000,00 10 000,00 

54.  Wojaszówka Odrzykoń 

Zakup i montaż 
monitoringu wizyjnego 
oraz wymiana stolarki 

drzwiowej w Domu 
Kultury w Odrzykoniu 

OW-IX.072.3.7.62.2014

10 000,00 10 000,00 

55.  Gać Białoboki 

Zakup działki nr 1000 
położonej w 

Białobokach wraz z 
budynkiem 

mieszkalnym i 
gospodarczym z 

przeznaczeniem na 
cele publiczne 

OW-IX.072.3.7.38.2014

10 000,00 10 000,00 

56.  
Radomyśl nad 

Sanem 
Witkowice 

Doposażenie budynku 
Domu Ludowego w 

miejscowości 
Witkowice w niezbędny 

sprzęt i meble oraz 

10 000,00 
 

9 928,00 
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zagospodarowanie 
otoczenia budynku –

Etap II 
OW-IX.072.3.7.29.2014

57.  
Wadowice 

Górne 
Jamy 

Wyposażenie i remont 
budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej Jamy 

OW-IX.072.3.7.10.2014

10 000,00 10 000,00 

58.  Żurawica Wyszatyce 

Przebudowa drogi 
gminnej dz. nr 1786 
poprzez wykonanie 

nawierzchni asfaltowej 
OW-IX.072.3.7.9.2014 

10 000,00 10 000,00 

59.  Korczyna Korczyna 
Oświetlenie ulicy 

Parkowej w Korczynie 
OW-IX.072.3.7.11.2014

10 000,00 10 000,00 

60.  Borowa Pławo 

Remont placu przy 
Domu Ludowym w 

Pławie 
OW-IX.072.3.7.75.2014

9 998,43 9 871,19 

61.  Błażowa Futoma 

Dni Futomy połączone 
z jubileuszem 

rzeźbiarza rodaka 
Antoniego Rząsy 

OW-IX.072.3.7.79.2014

10 000,00 10 000,00 

62.  Jedlicze Poręby 

Zagospodarowanie 
terenu wokół Domu 

Ludowego w Porębach 
OW-IX.072.3.7.77.2014

9 970,49 9 250,00 

63.  Kolbuszowa Nowa Wieś 

Wykonanie wiejskiego 
centrum rekreacji  

i wypoczynku w Nowej 
Wsi 

OW-IX.072.3.7.4.2014 

10 000,00 9 933,90 

64.  Nowa Sarzyna Jelna 

Budowa bezpiecznego 
placu zabaw w 

miejscowości Jelna -
etap II 

OW-IX.072.3.7.68.2014

9 999,99 9 999,99 

65.  Przeworsk Nowosielce 

Wykonanie nawierzchni 
i prac 

wykończeniowych na 
parkingu przed WDK w 
Nowosielcach- Etap II 

OW-IX.072.3.7.48.2014

10 000,00 10 000,00 

66.  Zagórz Średnie Wielkie 

Budowa wiaty 
rekreacyjnej 

BACÓWKA wraz z 
grillem w miejscowości 

Średnie Wielkie 
OW-IX.072.3.7.13.2014

9 973,87 9 935,12 

67.  Zaleszany Zbydniów 
Zbydniów – Nasza 

Mała Ojczyzna 
OW-IX.072.3.7.17.2014

10 000,00 10 000,00 
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68.  Haczów Jabłonica Polska 
Wykonanie drogi 

gminnej „Do stadionu” 
OW-IX.072.3.7.27.2014

9 664,57 9 664,57 

69.  
Grodzisko 

Dolne 
Grodzisko Dolne 

Odrestaurowanie 
miejsca pamięci oraz 
mogił zasłużonych na 

cmentarzu w Grodzisku 
Dolnym 

OW-IX.072.3.7.45.2014

10 000,00 10 000,00 

70.  Pruchnik Świebodna 

Zagospodarowanie 
terenu wokół remizy 
OSP w Świebodnej – 

remont sceny 
zewnętrznej, 

zadaszenie grilla, 
remont parkingu 

OW-IX.072.3.7.52.2014

10 000,00 10 000,00 

71.  Rymanów Klimkówka 

Remont pomieszczeń 
Domu Ludowego w 

Klimkówce 
OW-IX.072.3.7.40.2014

9 973,00 9 900,00 

72.  Wiśniowa Różanka 
560 lat samorządu 

wiejskiego w Różance 
OW-IX.072.3.7.36.2014

10 000,00 10 000,00 

73.  Rokietnica Rokietnica 

Przygotowanie terenu 
pod budowę 

projektowanego 
parkingu przy kaplicy 

cmentarnej w m. 
Rokietnica 

OW-IX.072.3.7.56.2014

10 000,00 10 000,00 

74.  Brzozów 
Grabownica 
Starzeńska 

Rewitalizacja 
przestrzeni publicznej 
przy Zespole Szkół w 

Grabownicy 
Starzeńskiej 

OW-IX.072.3.7.26.2014

10 000,00 9 774,43 
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Tabelaryczne zestawienie nie zrealizowanych zadań w 2014 z Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016. 

 
L.P Gmina Sołectwo Nazwa zadania/ numer 

umowy 
Wnioskowana 
kwoty 
pomocy 
finansowej 

Wypłacona 
kwota pomocy 

finansowej 

1.  
Miejsce 

Piastowe 
Głowienka 

Zagospodarowanie terenu 
wokół Domu Ludowego w 

Głowience.  
Umowa nie została 

zrealizowana 

10 000,00 
 

0,00  
 

2.  Dzikowiec Kopcie 

Budowa wiaty wraz z 
podłogą przy budynku 

OSP Kopcie 
OW-IX.072.3.7.33.2014 
Porozumienie w sprawie 

rozwiązania umowy 
 

10 000,00 
 

0,00 
 

3.  
Nowy 

Żmigród 
Skalnik 

Poprawa estetyki budynku 
szkoły i terenu wokół  

niej - remont ogrodzenia 
OW-IX.072.3.7.63.2014 
Porozumienie w sprawie 

rozwiązania umowy 

10 000,00 

  
 

0,00 
 
 

4.  Ostrów Skrzyszów 

Plenerowe miejsca 
spotkań w Skrzyszowie    
OW-IX.072.3.7.66.2014 
Porozumienie w sprawie 

rozwiązania umowy 

10 000,00 
  

0,00 
 

5.  Zaklików Łysaków 

Modernizacja drogi w 
miejscowości Łysaków – w 

kierunku Stawek 
 OW-IX.072.3.7.51.2014 
Porozumienie w sprawie 

Rozwiązania umowy 

10 000,00 
0,00 

 

6.  Nisko Racławice 

Zakup wyposażenia i 
zagospodarowanie boiska 
piłkarskiego połączone z 

rodzinnym piknikiem 
rodzinnym  

OW-IX.072.3.7.72.2014 
Porozumienie w sprawie 

rozwiązania umowy 
 

7 920,00 0,00 
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5. Konkurs Piękna Wieś Podkarpacka 2014 

 
W ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 2011-2016 zrealizowano  

w roku 2014 także konkurs Piękna Wieś Podkarpacka który jest integralną częścią 
Programu i ma celu ukazanie zarówno piękna wiejskiego krajobrazu jak również 
dbałości mieszkańców o swoje otoczenie. Równocześnie konkurs ma promować ideę 
wspólnego działania społeczności wiejskiej oraz identyfikację i rozpowszechnienie 
najlepszych wzorców współpracy lokalnych społeczności, w celu uzyskania wspólnej 
korzyści, jaką jest przyjazna dla mieszkańca, zadbana wieś, stanowiąca wizytówkę 
regionu. 

 
W roku 2014 konkurs Piękna Wieś Podkarpacka odbył się w dwóch 

kategoriach: 
 

 Najpiękniejsza Wieś Podkarpacka 2014  
wybór najładniejszej miejscowości położonej na terenie województwa 
podkarpackiego w której mieszkańcy dbają o zachowanie ładu 
przestrzennego wsi oraz estetykę krajobrazu wiejskiego i rozwój 
społeczno-kulturalny. 
 

 Wieś przyjazna mieszkańcom - edycja 2014  
wybór wsi przyjaznej, zaspokajającej wszystkie potrzeby mieszkańców, 
czyli wieś wyposażona w infrastrukturę społeczną i techniczną, 
posiadanie przez wieś zakładów oferujących mieszkańcom 
zatrudnienie, bezpieczeństwo oraz ochronę zdrowia.  

 
 

Do uczestnictwa w konkursie zgłosiły się 22 gminy. Po weryfikacji wniosków  
do dalszego etapu zakwalifikowało się 18 sołectw, na terenie których 
przeprowadzono wizje lokalne. Komisja konkursowa, w skład której weszło  
3 przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego wyłoniła laureatów konkursu.  W każdej  
z kategorii nagrodzono pierwsze, drugie i trzecie miejsce.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



15 
 

  
KATEGORIA „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ PODKARPACKA 2014” 
 

L.P GMINA WIEŚ NAGRODY 

1. BOJANÓW Bojanów Kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, 
pilarka spalinowa, dmuchawa do liści 

2. DĘBICA Pustków-
osiedle 

Kosiarka spalinowa, kosa spalinowa 

3. TRZEBOWNISKO Nowa wieś Kosa spalinowa 

 
 
 

I miejsce - BOJANÓW – deptak przy Urzędzie Gminy  
 „ Najpiękniejsza Wieś Podkarpacka 2014” 
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KATEGORIA „WIEŚ PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM 2014” 
 

L.P GMINA WIEŚ NAGRODY 

1. MAJDAN 
KRÓLEWSKI 

Majdan 
Królewski 

Kosiarka spalinowa, kosa spalinowa, 
pilarka spalinowa, dmuchawa do liści 

2. MEDYKA Medyka Kosiarka spalinowa, kosa spalinowa 
3. SOKOŁÓW 

MAŁOPOLSKI 
Górno Kosa spalinowa 

 

 

I miejsce - MAJDAN KRÓLEWSKI.  Rynek - centrum Wsi.  
„ Wieś przyjazna mieszkańcom 2014” 
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Sprawozdanie Sekretariatu Regionalnego  
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

z realizacji Planu Działania na lata 2014-2015  
w Województwie Podkarpackim 

za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) ma charakter otwarty. Skupia struktury 
administracyjne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym oraz zainteresowane 
podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób 
bezpośredni i pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Głównym celem sieci, zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym jak  
i wspólnotowym, jest zapewnienie efektywnego i dynamicznego rozwoju obszarów 
wiejskich przez wymianę  informacji i rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie 
realizowanych programów/projektów dotyczących obszarów wiejskich oraz 
zapewnienie efektywnej oceny wdrażania tych instrumentów.  

Sekretariat Regionalny funkcjonuje w oparciu o sporządzony w dwuletnim cyklu Plan 
Działania, który jest uzgodniony z partnerami KSOW, zaakceptowany przez Grupę 
Roboczą ds. KSOW dla Województwa Podkarpackiego, następnie zatwierdzony 
przez Zarząd Województwa a ostatecznie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Plan zawiera następujące nazwy działań, w ramach których są realizowane zadania 
szczegółowe:  

1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat. 

2. Przeniesienie dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych, organizacja 
wymiany doświadczeń i „know-how”. 

3. Przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania  
w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między lokalnymi grupami 
działania.  

4. Zarządzanie siecią. 
5. Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej. 
6. Wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym międzynarodowej. 
7. Wymiana wiedzy oraz polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 

Biorąc pod uwagę doświadczenia z realizacji poprzednich Planów Działania, Zarząd 
Województwa Podkarpackiego w celu usprawnienia funkcjonowania pracy 
Sekretariatu Regionalnego KSOW, w 2014 r. przyjął Uchwałą nr 307/7400/14 z dnia 
7 stycznia 2014 r. (z późn. zm.) „Zasady realizacji Planu Działania Sekretariatu 
Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa podkarpackiego na 
lata 2014-2015”. 



2 
 

Realizacja Planu Działania SR KSOW dla Województwa Podkarpackiego została 
podzielona na 4 grupy przedsięwzięć: 

1. Wydarzenia i inicjatywy kluczowe, których głównym organizatorem lub 
współorganizatorem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

2. Inicjatywy Partnerów sieci. 
3. Konkursy dla Partnerów sieci. 
4. Działania sieciujące. 

Zasady realizacji Planu Działania  Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich określają sposób w jaki partner KSOW może ubiegać się  
o pomoc finansową oraz jak  będzie wyglądać droga realizacji takiego wniosku. 
Partnerzy zainteresowani współpracą, zobowiązani są do złożenia (przesłania),  
w Sekretariacie Regionalnym KSOW, odpowiedniego wniosku w terminie 
umożliwiającym przeprowadzenie procedury obsługi wniosku, tj. nie krótszym niż  
30 dni kalendarzowych, przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji 
przedsięwzięcia.  

Sekretariat regionalny KSOW weryfikuje zgodność wniosku na realizację 
przedsięwzięcia  z Priorytetami KSOW, jego zasadność oraz sprawdza dostępność 
alokacji, następnie  przekazuje  go Zarządowi Województwa, który podejmuje 
decyzje związane z organizacją lub współorganizacją w drodze Uchwały Zarządu.  

 

Tabelaryczne zestawienie przedsięwzięć zrealizowanych w 2014 r. w ramach 
Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich   
w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015: 

L.p. Nazwa zadania  
Nr uchwały 

Miejsce realizacji Data realizacji Kwota 
brutto w zł 

Wydarzenia i inicjatywy kluczowe, których głównym organizatorem lub 
współorganizatorem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. 

1 Konferencja "Kobieta innowacyjna" 
321/7694/14 z 18 lutego 2014 r. 

Boguchwała 04.03.2014 r. 10 000 

2 Konkurs Przyjazna wieś 
341/8119/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

nie dotyczy nie dotyczy 3 980 

3 XXXIII Rocznica Porozumień Rzeszowsko-
Ustrzyckich 
319/7650/14 z 13 lutego 2014 r. 

Rzeszów 23.02.2014 r. 2 700 

4 Spotkania informacyjno-szkoleniowe nt. 
"Sprzedaż bezpośrednia produktów regionalnych 
i tradycyjnych ważnym czynnikiem rozwoju 
przedsiębiorczości oraz podniesienia 
konkurencyjności gospodarstw rolnych i 
agroturystycznych 
317/7583/14 z 4 lutego 2014 r. 

Województwo 
Podkarpackie 

luty-czerwiec 2014 r. 38 000 

5 Podkarpackie Wiadomości Rolnicze 
317/7581/14 z 4 lutego 2014 r. 

nie dotyczy luty – grudzień 2014 
r. 

8 610 

6 Reportaż "Protokół" TVP 
317/7582/14 z 4 lutego 2014 r. 

nie dotyczy I kwartał 2014 r. 12 300 
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7 Przeprowadzenie 150 badań próbek art.. 
Spożywczych na zawartość benzo (a) piranu i 
WWA 
327/7765/14 z dnia 4 marca 2014 r. 

nie dotyczy I kwartał 2014 r. 41 900 

8 XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
w Boguchwale 
352/8342/14 z dnia 24 maja 2014 r. 

Boguchwała 28-29.06.2014 r. 34 503,35 

9 VIII Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów 
Ekologicznych „Ekogala” 
313/7473/14 z 21 stycznia 2014 r. 

Rzeszów 23-25.05.2014 r. 212 555,61 

10 „Tradycyjne metody wędzenia w świetle 
obowiązujących przepisów Komisji Europejskiej”. 
337/8071/14 z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

Boguchwała 23.04.2014 r. 3 100 

11 Innowacyjność w agroturystyce i turystyce 
wiejskiej 
345/8214/14 z dnia 6 maja 2014 r. 

Boguchwała 21.05.2014 r. 6 000 

12 XIV edycja ogólnopolskiego konkursu „Sposób na 
sukces”  
350/8307/14 z dnia 19 maja 2014 r. 

nie dotyczy nie dotyczy 3 355 

13 Zamieszczenie wkładki o tematyce związanej z 
KSOW w publikacji „Kulinarne Wędrówki po 
Podkarpaciu”. 
352/8346/14 z dnia 27 maja 2014 r. 

nie dotyczy nie dotyczy 2 999,99 

14 Dożynki Prezydenckie w Spale 
375/8926/14 z dnia 29 lipca 2014 r. 

Spała 20-21.09.2014 r. 25 000 

15 Konkurs „Najlepszy produkt tradycyjny 2014” oraz 
„Najlepszy produkt tradycyjny 2014” 
350/8308/14 z dnia 19 maja 2014 r. 

Górno 15.06.2014 r. 21 988,73 

16 Produkcja i emisja  cyklu programów 
telewizyjnych pt. „Spotkanie z Folklorem” 
352/8344/14 z dnia 27 maja 2014 r. 

nie dotyczy nie dotyczy 11 000 

17 Produkcja i emisja w TVP Rzeszów felietonów 
reportaży oraz transmisji na żywo ze 
zrealizowanych przedsięwzięć w ramach Planu 
Działania SR KSOW w woj. Podkarpackim na lata 
2013-2015 
365/8692/14 z dnia 1 lipca 2014 r. 

nie dotyczy nie dotyczy 34 000 

18 Produkcja i emisja cyklu audycji radiowych o 
tematyce związanej z obszarami wiejskimi i 
rolnictwem województwa podkarpackiego. 
362/8646/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. 

nie dotyczy nie dotyczy 15 299,99 

19 Produkcja i emisja cyklu audycji radiowych o 
tematyce związanej z obszarami wiejskimi i 
rolnictwem województwa podkarpackiego 
362/8645/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. 

nie dotyczy nie dotyczy 4 200 

20 Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów 
373/8873/14 z dnia 22 lipca 2014 r. 

Jarosław nie dotyczy 12 699,88 

21 Jesienna Giełda Ogrodnicza 
396/9390/14 z dnia 17 września 2014 r. 

Boguchwała 4-5.10. 2014 r. 31 474,76 

22 Targi LGD i LGR 
367/8761/14 z dnia 8 lipca 2014 r. 

Rzeszów 31.08. 2014 r. 79 050 

23 Konkurs Sołtys roku Województwa 
Podkarpackiego 
387/9183/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r. 

Rzeszów nie dotyczy 5 730 

24 Konkurs Bożonarodzeniowy 
418/9820/14 z dnia 10 listopada 2014 r. 

Rzeszów 13.12.2014 r. 22 690 

25 Materiały  promocyjne nie dotyczy nie dotyczy 121 853,07 
26 Produkcja i emisja w TVP Rzeszów filmu pn. 

Podkarpackie Smaki i Szlaki 
403/9526/14 z dnia 7 października 2014 r. 

nie dotyczy nie dotyczy 10 000 
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27 „Wielka Księga Tradycji Kulinarnych” 
373/8871/14 z  dnia 22 lipca 2014 r. 
Zmieniająca 407/9587/14 z dnia 14 października 
2014 r. 

nie dotyczy nie dotyczy 47 250 

28 I Ogólnopolski Konkurs w Sporządzaniu i 
Przyrządzaniu Wołowiny Podkarpackiej 
387/9184/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r. 

Rzeszów 25.10.2014 r. 58 934,93 

29 Zakup Książki pod nazwą „Kulinarne Wędrówki 
po Podkarpaciu” 
415/9760/14 z dnia 4 listopada 2014 r. 

nie dotyczy nie dotyczy 7 020 

30 Prezentacja produktu regionalnego podczas 
konferencji w Horyńcu Zdroju 
403/9525/14 z dnia 7 października 2014 r. 

Horyniec Zdrój 24.10.2014 r. 3 000 

31 100 rocznica wymarszu strzelców budziwojskich 
do Legionów Józefa Piłsudskiego 
407/9589/14 z dnia 14 października 2014 r. 

Budziwój 26.10.2014 r. 3 000 

32 Promocja wołowiny podczas otwarcia obiektu 
rekreacyjno - turystyczno sportowego w 
Przeworsku 
413/9716/14 z dnia 29 października 2014 r. 

Przeworsk 9.11.2014 r. 3 000 

33 Dożynki Województwa Podkarpackiego i 
Archidiecezji Przemyskiej 
384/9136/14 z dnia 19 sierpnia 2014 r. 

Dukla 31.08.2014 r. 10 800 

Inicjatywy Partnerów sieci 

1 III Konferencja TERAZ KOBIETY 
327/7762/14 z dnia 4 marca 2014 r. 

Przeworsk 
 

23.03.2014 r. 
 

3 000 
 

2 Konferencja pt. „Produkcja roślinna w 
wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa” 
348/8253/14 z dnia 13 maja 2014 r. 

Boguchwała 11-12.06.2014 r. 
 

3 000 
 

3 Konferencja naukowa „Partnerstwa w sektorze 
publicznym” 
350/8304/14 z dnia 19 maja 2014 r. 

Rzeszów 
 

5-6.06.2014 r. 
 

10 000 
 

4 Targi Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa „ 
2014” 
365/8693/14 z dnia 1 lipca 2014 r. 

Lesko 
 

2-3.08.2014 r. 
 

14 527,49  
 

5 Powiatowa Narada KGW połączona ze Świętem 
Kobiet 
321/7695/14 z dnia 18 lutego 2014 r. 

Sonina 
 

1.03.2014 r. 
 

2 000 
 

6 Podkarpacki Dzień Wędliniarza 
356/8410/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. 

Radomyśl Wielki 
 

19.07.2014 r. 
 

7 990 
 

7 Podkarpacki Konkurs Wieńca Dożynkowego 
384/9135/14 z dnia 19 sierpnia 2014 r. 

Radomyśl Wielki 
 

7.09.2014 r. 
 

13 982,70 
 

8 XIX Jarmark Garncarski i warsztaty ceramiczne w 
Medyni Głogowskiej 
352/8340/14 z dnia 27 maja 2014 r. 

Medynia Głogowska 
 

1-6.07.2014 r. 
 

19 990 
 

9 Festiwal Kultur i kresowego Jadła 
357/8465/14 z dnia 10 czerwca 2014 r. 

Basznia Dolna 
 

1-3.08.2014 r. 
 

49 980 
 

10 Święto golonki podkarpackiej z Pilzna 
341/8116/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

Pilzno 
 

24.05.2014 r. 
 

34 357,62 
 

11 Powidlaki 2014 
384/9134/14 z dnia 19 sierpnia 2014 r. 

Krzeszów 
 

13-14.09.2014 r. 
 

15 000 
 

12 Konkurs „Najlepsza pasieka w Dolinie Strugu” i 
„Najlepszy miód Doliny Strugu” 
384/9133/14 z dnia 19 sierpnia 2014 r. 

Błażowa 
 

7.09.2014 r. 
 

2 942 
 

13 XI Ogólnopolska XXII Podkarpacka Parada 
Straży Wielkanocnych TURKI 2014 
331/7912/14 z dnia 25 marca 2014 r. 

Radomyśl nad 
Sanem 
 

11.05.2014 r. 
 

4 992 
 

14 Organizacja Dożynek Gminnych Gminy Leżajsk 
373/8874/14 z dnia 22 lipca 2014 r. 

Piskorowice 
 

17.08.2014 r. 
 

3 000 
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15 Regionalne Święto Pierogów w Będziemyślu 
356/8409/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. 

Będziemyśl 
 

27.07.2014 r. 
 

2 500 
 

16 "Warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży z 
województwa podkarpackiego realizowane w 
ramach Programu „Zdrowo jem zdrowo żyję" 
331/7913/14 z dnia 25 marca 2014 r. 

nie dotyczy 01.04 - 30.11.2014 r. 
 

25 790,40 
 

17 Powiatowe Święto Chleba 
370/8815/14 z dnia 14 lipca 2014 r. 

Przeworsk 
 

03.08.2014 r. 
 

18 920 
 

18 46 Wystawa Gołębi Rasowych, Kur i Królików” 
413/9715/14 z dnia 29 października 2014 r. 

Rzeszów 
 

6-7.12.2014 r. 
 

6 000 
 

19 "Tradycyjne kulinaria w Siedlisku" 
331/7911/14 z dnia 25 marca 2014 r. 

Kolbuszowa 
 

4.05.2014 r. 
 

4 720,75 
 

20 W jadle zachowane 
356/8411/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. 

Brzezówka 
 

27.07.2014 r. 
 

2  500 
 

21 Obchody 60 -  lecia KGW w Ropience 
343/8153/14 z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

Ropienka 1.06.2014 r. 
 

2 000 
 

22 Gala Orkiestr Dętych w Brzózie Królewskiej 
373/8868/14 z dnia 22 lipca 2014 r. 

Brzóza Królewska 
 

31.08.2014 r. 
 

11 800 
 

23 Kulinarna Majówka 
341/8117/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

Bieliniec 
 

18.05.2014 r. 
 

2 000 
 

24 Festiwal Kwiatów w Baligrodzie 
341/8120/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

Baligród 
 

30.04.2014 r. 
 

2 534,95 
 

25 Jarmark Baligrodzki i Dożynki Gminne - Festiwal 
Kultur 
373/8870/14 z dnia 22 lipca 2014 

Baligród 
 

15-16.08.2014 r. 
 

3 839,98 
 

26 Otwarcie Bieszczadzkiego Lata - Festiwal Kultur  
356/8408/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. 

Baligród 
 

05-06.07.2014 r.  
 

4 699,99 
 

27 Konferencja Popularno-Naukowa pt. "PROW na 
Straży dziedzictwa kulturowego Województwa 
Podkarpackiego” 
345/8213/14 z dnia 6 maja 2014 r. 

Strzyżów 
 

17.05.2014 r. 
 

3 500 
 

28 Festiwal Kwiatów Albigowa  
356/8407/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. 

Albigowa 
 

20.07.2014 r. 
 

3 999,99 
 

29 Ogólnopolskie Warsztaty innowacyjnego 
Wikliniarstwa – Wiklina – Siła tradycji i 
nowoczesności 
350/8305/14 z dnia 19 maja 2014 r. 

Rudnik nad Sanem  
 

5-8.06.2014 r. 
 

18 990,21 
 

30 Obrzędy - Zwyczaje - Kulinaria CZTERY PORY 
ROKU na Pogórzu Karpackim  
400/9480/14 x dnia 30 września 2014 r. 

Korczyna  
 

10.10.2014 r. 
 

6 691,75 
 

31 VIII Targi Żywności Tradycyjnej "Festiwal 
Podkarpackich Smaków" 
352/8343/14 z dnia 27 maja 2014 r. 

Górno 
 

15.06.2014 r. 
 

9 860 
 

32 Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 
373/8867/14 z dnia 22 lipca 2014 r. 

nie dotyczy październik – 
listopad 2014 r. 

3 000 
 

33 XV Jarmark Galicyjski - Smaki Roztocza 
352/8341/14 z dnia 27 maja 2014 r. 

Ruda Różaniecka 
Narol 

11-12.07.2014 r. 
 

49 901,1 
 

34 Międzyregionalny Pokaz i Zawody Sikawek 
Konnych 
350/8306/14 z dnia 19 maja 2014 r. 

Rudawka 
Rymanowska  
 

8.06.2014 r. 
 

21 999,85 
 

35 Wyjazd z okazji 25 lecia Zespołu Folkmarcanka I 
(Słowacja) i udział w spotkaniu integracyjnym 
356/8412/14 z dnia 3 czerwca 2014 r. 

Velky Folkmar 
Słowacja 

18-20.07.2014 r. 
 

5 000 
 

36 " Biesiada Sarmacka" 
348/8254/14 z dnia 13 maja 2014 r. 

Helusz 
 

31.05.2014 r. 
 

11 995 
 

37 Regionalny Przegląd obrzędów i tradycji  
ludowych "Przeszłość dla przyszłości" 
350/8309/14 z dnia 19 maja 2014 r. 

Przeworsk- 
Zarzecze-
Urzejowice- 
Kańczuga- 

21-22.06.2014 r. 
 

14 176,12 
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Manasterz- Łopuszka 
Mała- Bachórz -
Dynów 

38 XIX edycja plenerowej imprezy pn. "Starych 
potraw smak i urok" połączona z Wojewódzkim 
Spotkaniem Kapel Ludowych 
352/8338/14 x dnia 27 maja 2014 r. 

Błażowa 
 

8.06.2014 r. 
 

1 999,98 
 

39 Dni Gminy Olszanica 
357/8463/14 z dnia 10 czerwca 2014 r. 

Olszanica 
 

28-29.06.2014 r. 
 

3 000 
 

40 Organizacja konkursu kulinarnego podczas 
Dożynek Powiatu Niżańskiego 
373/8872/14 z dnia 22 lipca 2014 r. 

Rudnik nad Sanem  
 

31.08.2014 r. 
 

1 699 
 

41 Smak i aromaty z Galicyjskiej Chaty 
352/8339/14 z dnia 27 maja 2014 

Łańcut 
 

8.06.2014 r. 
 

2 000 
 

42 VII Królewski Jarmark - Pysznica 2014 
359/8589/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

Pysznica 
 

28-29.06.2014 r. 
 

3 991,5 
 

43 Wakacyjny Smak Wypieków 
362/8644/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. 

Majdan Królewski 
 

27.07.2014 r. 
 

2 999,97 
 

44 XIV Pożegnanie Wakacji w Rudawce 
Rymanowskiej 
373/8869/14 z dnia 22 lipca 2014 r. 

Rudawka 
Rymanowska  
 

22-24.08.2014 r. 
 

50 000 
 

45 VIII Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych 
362/8643/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. 

Oleszyce 
 

12-13.07.2014 r. 
 

3 999,98 
 

46 Festiwal Karpackie Smaki - Kremenaros 
362/8647/14 z dnia 24 czerwca 2014 r. 

Cisna 
 

20.07.2014 
 

6 957,99 
 

47 Jezuicki Festyn Rodzinny w Starej Wsi 
367/8760/14 z dnia 8 lipca 

Stara Wieś 
 

27.07.2014 r. 
 

3 000 
 

48 Gminne Święto Chleba w Parku Buczyna 
375/8923/14 z dnia 29 lipca 2014 r. 

Góra Ropczycka 
 

15.08.2014 r. 
 

5 000 
 

49 Wólczańskich smaków czas  
375/8924/14 z dnia 29 lipca 2014 r. 

Wólka Hyżneńska 
 

10.08.2014 r. 
 

3 500 
 

50 Festiwal Twórczości Ludowej 
375/8925/14 z dnia 29 lipca 2014 r. 

Tyrawa Wołoska 
 

24.08.2014 r. 
 

2 684,84 
 

51 Konferencja dla rolników i środowisk wiejskich 
389/9251/14 z dnia 2 września 2014 r. 

Tarnowiec 
 

14.09.2014 r. 
 

3 000 
 

52 Pilzneński Festiwal Pierogów 
389/9252/14 z dnia 2 września 2014 r. 

Pilzno 
 

21.09.2014 r. 
 

4 994,95 
 

53 XXI edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Promocyjnego Agropolska 
389/9253/14 z dnia 2 września 2014 r. 

Rzeszów 
 

13.09.2014 r. 
 

9 950,70 
 

54 Podkarpackie Święto Miodu 
396/9391/14 z dnia 17 września 2014 r. 

Rzeszów 
 

11.10.2014 r. 
 

19 769,40 
 

55 Gminny Konkurs "Najlepszy Produkt Spożywczy 
z owoców i warzyw darów naszej ziemi" 
407/9583/14 z dnia 14 października 2014 r. 

Trzebownisko 
 

25.10.2014 r. 
 

2 535,67 
 

56 W smakach ukryte, kolędą wyśpiewane 
422/9910/14 z dnia 24 listopada 2014 r. 

Bzianka 
 

14.12.2014 r. 
 

1 190,8 
 

57 Staropolska Wigilia i Obrzędy Wigilijne dla 
mieszkańców Gminy Krasne 
422/9913/14 z dnia 24 listopada 2014 r. 

Malawa 
 

21.12.2014 r. 
 

3 000 
 

58 Koła Gospodyń Wiejskich przy Wigilijnym stole 
422/9911/14 z dnia 24 listopada 2014 r. 

Albigowa 
 

13.12.2014 r. 
 

3 999,46 
 

59 VI Powiatowy Konkurs Kulinarny "Przy wigilijnym 
stole" 
422/9912/14 z dnia 24 listopada 2014 r. 

Wola Mała 
 

20.12.2014 r. 
 

2 180,79 
 

60 Wieczór Tradycji Wigilijnych  
3/62/14 z dnia 9 grudnia 2014 r. 

Błażowa 20.12.2014 r. 2 500 
 

61 Jarmark Bożonarodzeniowy 
6/148/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. 

Rzeszów 19-21.12.2014 r. 4 960,00 
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Konkursy dla Partnerów sieci 

1 
Promowanie rozwoju przedsiębiorczości na 
obszarach wiejskich oraz wspólnych form 
działalności gospodarczej ze szczególnym 
uwzględnieniem agroturystyki i turystyki wiejskiej, 
Działania promujące przyszły okres 
programowania 
389/9250/14 z dnia 2 września 2014 r. 

Boguchwała październik/listopad 
2014 r. 
 

5 500 
 

2 Wyjazd Studyjny dla przedstawicieli Grup 
Producentów Rolnych z Województwa 
Podkarpackiego 
379/8983/14 z dnia 4 sierpnia 2014 r. 

Włochy 31.08-05.09.2014 r. 
 

39 970 
 

3 "Podkarpacki Kongres PROW" 
389/9249/14 z dnia 2 września 2014 r. 

Ropczyce 5-6.11.2014 r. 
 

27 200 
 

Działania sieciujące 

1 Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych 
Wsi Polskiej 
341/8118/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r. 

Kielce 
27-28.06.2014 r. 

20 595,73 
 

 
 
Realizacja Planu Działania w 2014 r. w ujęciu finansowym: 
 

1. Środki finansowe zaplanowane na realizację Planu Działania na lata  
2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 
dla Województwa Podkarpackiego w roku 2014 wynosiły 1 500 000,00 zł 
netto.  
W ciągu 2014 r. dokonano „blokady” w dziale 010, rozdział 01041, w związku 
z czym, na realizację zadań w ramach Planu Działania ostatecznie 
przeznaczono kwotę 1 400 000,00 zł netto. 

2. Środki wykorzystane na realizacje zadań w 2014 r.:  
 1 346 870,74 zł netto, 
 1 571 357,97 zł brutto. 

3. Środki niewykorzystane w 2014 r. – 53 129,26 zł (netto). 
 
Niewykorzystane środki są skutkiem oszczędności w Ramach Planu Działania dla 
Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów w Wiejskich na lata 2014-2015 
dla Województwa Podkarpackiego, będące wynikiem stosowania Ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz wewnętrznych procedur wydatkowania środków 
publicznych o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro i stosowania jako głównego 
kryterium najniższej ceny dostaw lub usług.  
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Opis przykładowych przedsięwzięć realizowanych w ramach zadań 
szczegółowych ujętych w w/w działaniach obligatoryjnych. 
 
Wydarzenia i inicjatywy kluczowe, których głównym organizatorem lub 
współorganizatorem jest Samorząd Województwa Podkarpackiego 
 
 
XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
 
W dniach 28-29 czerwca 2014 r. na obiekcie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale podczas Dni Otwartych Drzwi zorganizowana została XVI 
Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Głównym celem organizowanej 
imprezy była promocja instytucji i firm działających w sferze otoczenia rolnictwa, 
pomoc w nawiązaniu kontaktów między rolnikami, producentami, handlowcami  
i konsumentami, wymiana doświadczeń z zakresu rolnictwa i hodowli zwierząt oraz 
przekazanie informacji o funduszach przeznaczonych na rozwój rolnictwa. 
Wydarzenie to, jest wielkim świętem rolników, hodowców, doradców i całego 
środowiska rolniczego. W wystawie wzięli udział przedstawiciele instytucji i firm 
działających na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno spożywczego, a także rolnicy, 
hodowcy, producenci  i przedsiębiorcy.  
 
Podczas dwudniowej imprezy można było zobaczyć: prezentację firm zajmujących 
się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz liczne pokazy i kiermasze. Największą 
jednak uwagę zwiedzających skupiła wystawa zwierząt hodowlanych oraz wystawa 
maszyn i urządzeń rolniczych. Zainteresowanie zwiedzających wzbudziła także 
prezentacja kolekcji nowych odmian roślin na 20 hektarowym polu doświadczalnym 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na którym zaprezentowano 
rolnikom poletka doświadczalne ze zbożami ozimymi i jarymi, roślinami 
strączkowymi, ziemniakami, warzywami i ziołami oraz roślinami energetycznymi.  
 
Organizowana już po raz szesnasty Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
cieszyła się dużym zainteresowaniem. W Wystawie uczestniczyło 88 najlepszych 
hodowców z województwa: podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Do atrakcji 
wystawy należały występy zespołów artystycznych, kapel ludowych oraz koncert 
orkiestry dętej, które uświetniły całość imprezy. 

 
 VIII Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych „EKOGALA” 
oraz impreza towarzysząca  „Tradycyjne Smaki Podkarpackie” 
 
Po raz kolejny powierzchnię rzeszowskiej hali „Podpromie” swoimi stoiskami zapełnili 
producenci żywności i produktów ekologicznych, którzy przybyli na VIII już edycję 
Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów Ekologicznych połączoną  
z imprezą „Tradycyjne Smaki Podkarpackie, które odbyły się 23-25 maja 2014 r. 
Motywem przewodnim tegorocznej Ekogali było mleko i wyroby mleczne. Targom 
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towarzyszyły m.in.: pokaz robienia masła w tradycyjnej maśniczce, prezentacje 
niegdyś używanego sprzętu mleczarskiego a także degustacje produktów 
ekologicznych przygotowanych dla odwiedzających. Ekogala to jedna  
z największych imprez wystawienniczych poświęconych żywności i produktom 
ekologicznym w tej części Europy. Jest ona nie tylko miejscem prezentowania  
i promowania żywności ekologicznej, ale także ważnym forum wymiany wiedzy  
i doświadczeń na temat metod wykorzystania produktów ekologicznych. 
 
Imprezie wystawienniczej towarzyszyły liczne konkursy dla dzieci i młodzieży,  
a także IX Europejski Konkurs Kulinarny. Głównym celem konkursu było pobudzanie  
i podnoszenie zainteresowań europejską sztuką kulinarną, upowszechnianie  
i propagowanie surowców naturalnych i tradycyjnych metod produkcji oraz 
konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów ze szkół o tym samym profilu kształcenia 
z kraju i z zagranicy. W Konkursie Kulinarnym udział wzięli uczniowie z 8 szkół 
(Polski, Słowacji i Ukrainy). Tematem  konkursu była „Wołowina z podkarpackiej 
zagrody”. Podczas konkursu zadaniem uczniów było przygotowanie w ciągu 60 minut 
dania zasadniczego z wołowiny z hodowli ekologicznej. 
W trakcie Targów jak co roku przeprowadzony został również Konkurs  
„Na Najładniejsze Stoisko Wystawiennicze”. Laureatami tegorocznej edycji zostali:  

I miejsce Miasto Partnerskie Łuck 
II zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie 
III Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 

Jedną z atrakcji Ekogali był pokaz gotowania „Władza od kuchni”. Potrawy  
z podkarpackich produktów ekologicznych przygotowywali: Prezydent Miasta 
Rzeszowa Tadeusz Ferenc, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław 
Ortyl oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar. 
 
Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych Ekogala są jednym  
z wielu przedsięwzięć organizowanych przez Samorząd Województwa 
Podkarpackiego dla wsparcia rolnictwa ekologicznego. Propagowanie ekologii, 
zwłaszcza w odniesieniu do produkcji żywności, pozwala na wykorzystanie 
najcenniejszych walorów naszego środowiska i nieskażonej przyrody.  
Gospodarzami Ekogali byli: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 
Urząd Miasta Rzeszowa i Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego.  
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VIII Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych „EKOGALA” oraz impreza towarzysząca „Tradycyjne Smaki 
Podkarpackie”, fot. M. Mielniczuk 

 

 
VIII Międzynarodowe Targi Żywności i Produktów Ekologicznych „EKOGALA” oraz impreza towarzysząca „Tradycyjne Smaki 
Podkarpackie”, fot. M. Mielniczuk 
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VIII Targi Żywności Tradycyjnej „Festiwal Podkarpackich Smaków” 
 
VIII Targi Żywności Tradycyjnej - Festiwal Podkarpackich Smaków odbyły się w dniu  
15 czerwca 2014 r. w Górnie. Festiwal jest niezwykle cennym przedsięwzięciem, 
którego ranga i pozycja już teraz sięgają poza granice województwa, a którego 
popularność z roku na rok rośnie. Jest on bowiem nie tylko doskonałą okazją do 
prezentowania i promowania najlepszych wyrobów tradycyjnych na Podkarpaciu, ale 
przede wszystkim okazją do ukazania bogactwa kulinarnego i kulturowego regionu. 
W Targach udział wzięło 133 wystawców – przede wszystkim koła gospodyń 
wiejskich i lokalne stowarzyszenia, ale też mali producenci, właściciele winnic, oraz 
rękodzielnicy. Organizowane przedsięwzięcie integruje producentów i wytwórców 
produktów regionalnych i tradycyjnych oraz motywuje do podjęcia działań 
zmierzających do wpisywania ich na Listę Produktów Tradycyjnych, czy 
rejestrowanie ich jako Chronione Oznaczenia Geograficzne. Festiwal Podkarpackich 
Smaków w znacznym stopniu przyczynia się do rejestracji produktów tradycyjnych na 
szczeblu ministerialnym. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, wystawcy festiwalowi rywalizowali ze sobą  
w konkursie „Najlepszy produkt tradycyjny 2014” w kategorii: „Produkt wpisany na 
Listę Produktów Tradycyjnych” oraz „Produkt pretendujący do miana produktu 
tradycyjnego”. 
 
Oceny prezentowanych produktów dokonała Kapituła Konkursowa powołana przez 
Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

W programie Targów znalazły się także liczne występy artystyczne zespołów 
ludowych m.in. zespołu pieśni i tańca Bandoska, kapeli ludowej „Raniżowianie”  
z Raniżowa, kapeli „Dzikie Wino” z Górna, a także zespołu „Vocantes” 
z miejscowości o nazwie Górno położonej w gminie Tomaszów Lubelski oraz zespołu 
śpiewaczego „Górnianecki” i „Bęczkowianie” z Górna w woj. świętokrzyskim. 
 
X edycja Jubileuszowego Podkarpackiego Święto Miodu 
 
11 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z okazji dziesiątego już Podkarpackiego Święta Miodu 
spotkali się pszczelarze z regionu aby rozmawiać o przyszłości pszczelarstwa oraz 
prezentować i degustować miody i inne produkty pszczele.  

O roli pszczelarstwa i pszczół w przyrodzie dużo się mówi, zwłaszcza w kontekście 
istnienia ludzkości w przypadku unicestwienia pszczół. O tym że sprawa jest bardzo 
poważna świadczy chociażby decyzja Komisji Europejskiej o konieczności 
prowadzenia badań nad określeniem przyczyn wymierania pszczół w Europie. 
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Prezentowane miody i produkty pszczele podczas X Podkarpackiego Święta Miodu 
są manifestacją prawidłowo pojmowanej symbiozy człowieka z przyrodą, olbrzymiego 
trudu i przywiązania do tradycji, nierzadko przekazywanej z ojca na syna.  

Doceniając zaangażowanie w prace i rozwój pszczelarstwa Samorząd Województwa 
Podkarpackiego od kilku już lat współorganizuje obchody Podkarpackiego Święta 
Miodu także w wymiarze finansowym. Początkowo wsparcie pochodziło z budżetu 
województwa, a od 2011 r. ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

W programie obok konferencji, dyskusji poświęconej pszczelarstwu, a także 
wykładów  prof. Ryszarda Czarneckiego nt. apiterapii, odbyło się podsumowanie  
i ogłoszenie wyników trzech konkursów: 

 „ Najlepsza Pasieka Podkarpacia 2014” 
 „ Producenci miodów pitnych i nalewek miodowych” 
 „Który miód najlepiej smakuje w ocenie konsumentów” 

W konkursie „ Najlepsza pasieka Podkarpacia 2014” w kategorii „Pasieka Towarowa”  
I miejsce zajął Tadeusz Główka, w kategorii „ Pasieka Amatorska” I miejsce zajął 
Józef Leja. W konkursie „Producenci miodów pitnych i nalewek miodowych” nagroda 
główna trafiła do Zbigniewa Greli a w kategorii „Który miód najlepiej smakuje  
w ocenie konsumentów” pierwszą nagrodę otrzymał Andrzej Bielecki. 

W trakcie święta miodu Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Lucjan 
Kuźniar  oraz Tadeusz Sabat Prezydent Polskiego Związku Pszczelarzy wręczyli 
odznaczenia związkowe, tym działaczom, którzy wykazali się ogromną pasją do 
pszczelarstwa poprzez pracę i czas, jakie włożyli w rozwój tej dziedziny na terenie 
naszego województwa.  
 
Współorganizatorem przedsięwzięcia był Wojewódzki Związek pszczelarzy  
w Rzeszowie. 

 

Targi Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich z terenu 
Województwa Podkarpackiego 
 
Tegoroczne targi odbyły się 31 sierpnia 2014 r. na rzeszowskim Rynku  
i ul. Kościuszki w Rzeszowie. Ich celem było  ukazanie mieszkańcom województwa,  
a także wszystkim zainteresowanym twórczości rzemieślniczej i rękodzielnictwa, 
przybliżenie smaku dawnych i często zapomnianych, ale nade wszystko zdrowych  
i oryginalnych potraw, atrakcji agroturystycznych oraz ciekawych projektów i zadań 
zrealizowanych przez Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie. 

Podczas Targów grupy zaprezentowały walory swojej działalności, dodatkowo 
miejsce to sprzyjało do zaprezentowania procesu wdrażania Lokalnych Strategii 
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Rozwoju oraz nawiązania wzajemnych kontaktów. Wystawcy mieli do dyspozycji 
stoiska wystawiennicze, na których z dumą prezentowali własne produkty tradycyjne, 
rzemiosło, rękodzieło, regionalne wyroby kulinarne, oferty agroturystyczne oraz inne 
lokalne ekspozycje. 

Podobnie jak w latach ubiegłych w czasie Targów został zorganizowany Konkurs, na 
„Najciekawsze stoisko promujące obszar działania Lokalnej Grupy Działania oraz 
Lokalnej Grupy Rybackiej”. Powołana kapituła konkursowa wyłoniła najciekawsze 
stoisko wystawowe w oparciu o: 

 różnorodność prezentacji wystawowej np.: oferta turystyczna, rękodzielnictwo, 
lokalne specjały kulinarne, publikacje dot. turystyki i agroturystyki, publikacje 
promujące LGD i LGR; 

 pomysłowość w aranżacji stoiska; 
 sposób prezentacji. 

Tegoroczną edycję Targów uwieńczył występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, jeden  
z największych zespołów folklorystycznych w Polsce.  

 
Targi Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich z terenu Województwa Podkarpackiego, fot. P. Brud 



14 
 

 
Targi Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich z terenu Województwa Podkarpackiego, fot. P. Brud 

 

 
Targi Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich z terenu Województwa Podkarpackiego, fot. P. Brud 
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Konkurs Bożonarodzeniowy 

Organizowany po raz piąty przez Samorząd Województwa Konkurs 
Bożonarodzeniowy odbył się w tym roku poza siedzibą  Urzędu. W sobotę 13 grudnia 
2014 r. współorganizatorów, uczestników i zaproszonych gości przywitała Galeria 
Nowy Świat w Rzeszowie. 

Zasadniczym celem konkursu była prezentacja bogactwa podkarpackiej kultury  
i tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz wspieranie rozwoju wsi poprzez integrację 
lokalnego środowiska oraz pobudzenie aktywności mieszkańców, poznawanie  
i upowszechnianie tradycji, a także promowanie potraw Bożonarodzeniowych. 
Konkurs promował również działania związanie z rozwijaniem wrażliwości 
estetycznej inspirowanej kulturą i folklorem oraz wzmacniał poczucie tożsamości. 

Do tegorocznej edycji Konkursu zgłosiło się 19 Lokalnych Grup Działania z terenu 
Województwa Podkarpackiego. Kapituła konkursowa miała za zadanie wyłonić 
laureatów spośród wystawców prezentujących tradycyjne, polskie stoły wigilijne. 
Najlepsza okazała się Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Ekonomika – Nauka -Tradycja PROWENT, drugie miejsce Lokalna Grupa 
Działania „Partnerstwo 5 Gmin”, a trzecie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Dorzecze Mleczki”. 

Pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo oraz nagrody uczestnikom Konkursu wręczył 
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Lucjan Kuźniar.  

 
Konkurs Bożonarodzeniowy, fot. P. Brud 
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Konkurs Bożonarodzeniowy, fot. P. Brud 

 

Konkurs Kulinarny „Festiwal Podkarpackiej Wołowiny” 

Samorząd Województwa Podkarpackiego wspiera hodowców bydła poprzez  
realizacje program „Podkarpacki Naturalny Wypas”, którego celem jest aktywizacja 
gospodarczo – turystyczna województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych 
przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem 
bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas. W ramach promocji, zorganizowany 
został I Ogólnopolski Konkurs w Przyrządzaniu Potraw z Podkarpackiej Wołowiny. 
Odbył się on 25 października 2014 r. w Galerii Rzeszów. Do konkursu zgłosiło się  
30 zespołów z całej Polski. Po preselekcji kapituła wybrała dziewięć drużyn: Tomasz 
Kaspel i Piotr Pachacz z Tatra Club Hotel Belvedere w Zakopanem, Łukasz Łobejko  
i Michał Kulpinski z Hotel Agit Congress$Spa w Lublinie, Paweł Komosa i Marcin 
Leszczyński z Restauracji „Brasserie D`or” z Sopotu, Kamil Mamerski i Paweł 
Odrzygożdz Hotelu „Westin” z Warszawy, Daniel Uliczny i Bartłomiej Sowa  
z Restauracji „Winsfera” z Warszawy, Bartłomiej Pagacz i Damian Kolasa  
z Restauracji „Słoneczna Dolina” z Łodzi, Kamil Stachowiak i Kacper Kosecki  
z Restauracji „Nolita” z Warszawy, Przemysław Wieloch i Izabela Sowińska  
z Restauracji „Jan” w Bełchatowie, Marek Matlak i Krzysztof Pigoń z Restauracji 
„Tatiana” w Katowicach. 
Imprezę poprowadził aktor Jacek Rozenek, w skład Jury wchodzili znani szefowie 
kuchni, między innymi popularny z telewizyjnego programu kulinarnego „Master 
Chef” Michel Moran, które oceniało smak i wygląd potraw. Ponadto jury techniczne 
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pod czujnym okiem Dariusza Kuźniaka, oceniało czystość miejsca pracy, 
przygotowanie, podział pracy, techniki produkcji, zespołowość. Pierwsze miejsce 
zajęli Przemysław Wieloch i Izabela Sowińska z restauracji „Jan” w Bełchatowie. 
Specjalnie na konkurs przygotowana została gigantyczna pieczeń. 250-cio 
kilogramowy byk, marynowany w ziołach i polewany winem, którego pieczenie 
zaczęło się już w piątek i trwało  do soboty. W dniu konkursu można było  
skosztować, jak smakuje podkarpacka wołowina. 
 
Celem kulinarnej rywalizacji w ramach idei I Ogólnopolskiego Konkursu   
w Przyrządzaniu Potraw z Wołowiny Podkarpackiej była przede wszystkim promocja 
dobrej jakości i smacznej podkarpackiej wołowiny. Samorząd województwa wspiera 
rolników – hodowców zwierząt poprzez program „ Podkarpacki Naturalny Wypas”, 
aby umocnić markę, jaką jest nasza wołowina. Dodatkowo sprzyja nam również 
obecnie panujący trend na ekologiczną żywność, zdrowe odżywianie się, i tu również 
istotną role odgrywa walor czystego środowiska naszego regionu.  

 
Konkurs Kulinarny „Festiwal Podkarpackiej Wołowiny”, fot. P. Brud 
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Konkurs Kulinarny „Festiwal Podkarpackiej Wołowiny”, fot. P. Brud 

 
 
Inicjatywy Partnerów sieci 
 

„XV Jarmark Galicyjski – Smaki Roztocza” 

Jarmark odbył się w dniach  11-12 lipca 2014 r. w Rudzie Różanieckiej z inicjatywy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu. Organizatorzy od lat czynią starania, aby  
w wakacyjny weekend, miasteczko nad Tanwią zmieniło się w tradycyjne, galicyjskie 
miejsce, które wita gości regionalnymi potrawami, pełną życzliwości atmosferą oraz 
różnymi gatunkami muzyki. 

Tegoroczna edycja  Jarmarku rozpoczęła się w dniu 11 lipca w Dębowym Dworze 
Uroczystą Sesją Rady Miejskiej oraz „Ogólnopolską Konferencją Rybacką”, a także 
„Konferencją Myśliwych” zrzeszonych w związkach łowieckich. Prelegentami na tej 
sesji byli prof. Marek Zin promujący walory dziczyzny i prof. Janusz Guzior mówiący 
o walorach ryb słodkowodnych. Uczestnikami sesji byli m.in. przedstawiciele 
rybactwa śródlądowego z całej Polski, myśliwi, mistrzowie kuchni, przedstawiciele 
władz samorządowych i administracji rządowej. Po części konferencyjnej odbył się 
prezentacja i degustacja wspomnianych wyrobów.  

Drugi dzień jarmarku poświęcony był w dużej mierze promocji potraw 
przygotowanych z ryb i dziczyzny, stanowiących naturalne bogactwo tego regionu 
województwa. Kluczową rolę w tym zakresie odegrał „I Konkurs Kulinarny – 
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Galicyjskie Smaki Wczoraj, Dziś i Jutro”. W konkursowe szranki stanęło 6 ekip 
podkarpackich restauratorów. Temat konkursu, jak się okazało, nie należał do 
łatwych – należało bowiem przygotować potrawy z ryb i dziczyzny. Oceną pracy 
poszczególnych ekip zajęły się wybitne osobistości świata kulinarnego, którzy 
podczas narolskiego święta pełnili rolę jurorów i oceniali smak, dobór składników  
i estetykę potraw przygotowanych z ryb i dziczyzny. W składzie Kapituły Konkursowej 
pracowali: przewodnicząca – Hanna Szymanderska – wybitny ekspert kulinarny  
i autorka wielu książek kucharskich, Wiesław Ambros – Prezes Polskiej Akademii 
Sztuki Kulinarnej, Jarosław Uściński – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Szefów Kuchni i Cukierników, Krzysztof Gawlik – specjalista nowych technik 
kulinarnych, ekspert kulinarny firmy RM Gastro, Dariusz Wójcik – Akadmic World 
Association of Chefs Societs, Gieno Mientkiewicz – dziennikarz kulinarny, znawca 
polskich serów zagrodowych.  

 

 
XV Jarmark Galicyjski – Smaki Roztocza, fot. Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
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XV Jarmark Galicyjski – Smaki Roztocza, fot. Archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

 

Festiwal Kultur i Kresowego Jadła 

Festiwal odbył się w dniach 1-3 sierpnia w Baszni Dolnej z inicjatywy Gminy 
Lubaczów. Jest to wydarzenie o wielowątkowym charakterze, promujące szeroko 
pojętą kulturę Kresów południowo – wschodnich, regionalne kulinaria, muzykę, 
historię, rękodzielnictwo oraz działalność rolniczo-agroturystyczną. W ramach 
festiwalu zorganizowano szereg wydarzeń promujących lokalną tradycję kresów 
wschodnich, w tym: konkurs kulinarny, gotowanie z gwiazdą, prezentacje 
artystyczne, kulinarne i rzemieślnicze. Tegoroczny Festiwal wypełniła m.in. wystawa 
tematyczna o dawnych Kresach RP, okolicznościowa konferencja otwierająca 
festiwal, pokaz dawnych obrzędów z terenu lubaczowszczyzny. Była także 
możliwość żywych spotkań z ludową sztuką i codzienną historią w postaci 
warsztatów z wikliniarstwa, garncarstwa, kowalstwa, dekoracji szkła i innego 
rękodzielnictwa. Ponadto ważnym elementem dopełniającym zakres imprezy jest 
miejsce jej realizacji. Większość wydarzeń festiwalowych odbyła się w Kresowej 
Osadzie lub jej najbliższym otoczeniu. Przez cały czas trwania festiwali można było 
oglądać pokazy XVII-wiecznego życia obozowego polskiego i tatarskiego. Element 
historyczny został wprowadzony w oparciu o fakty historyczne, a w szczególności 
bitwę wojsk hetmana Jana III Sobieskiego z zagonami tatarskimi pod Niemirowem  
z 1672 roku. Widzowie mogli obejrzeć pokazy walk rycerskich, popisy jeźdźców 
polskich i tatarskich, turniej łuczniczy. 
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Podczas festiwalu zostały odtworzone potrawy z XVII w., z czasów wyprawy Jana III 
Sobieskiego, na czambuły tatarskie smaki galicyjskiej kuchni dawnego Lwowa  
i tradycyjnej kuchni węgierskiej. Na całość przedsięwzięcia składały się wydarzenia 
odbywające się w trzech miejscach, na  tzw. wyspach: węgierskiej (Węgrzy 
zaprezentowali tradycyjną pikantną kuchnię i żywiołową muzykę), lwowskiej  
(z kresową kuchnią, której towarzyszyła wystawa starych fotografii Lwowa)  
i Kresowej Osadzie (z klimatem miasteczka z początku XX w., można było 
uczestniczyć m.in. w spotkaniu z Tomaszem Kubą Kozłowskim z Domu Spotkań  
z Historią w ramach cyklu „Opowieści z Kresów” czy w „Kresowych mistrzostwach 
pieczeniu na ruszcie”). Na każdej z wysp, na oddzielnych scenach organizowane 
były spektakle, koncerty, pokazy oraz degustacje potraw wytworzonych  
z regionalnych produktów niezniekształconych chemikaliami czy modyfikacją 
genetyczną. Ponadto przeprowadzane zostały konkursy Kresowego Jadła  
i Tradycyjnej Potrawy na Miodzie, w których zmierzyły się koła gospodyń wiejskich, 
gospodarstwa agroturystyczne i restauracje. 
 
 
 IX ogólnopolska  i XXII Podkarpacka Parada Straży Wielkanocnych „Turki 
2014”  
 
11 maja 2014 r. w Radomyślu nad Sanem miało miejsce wydarzenie o zasięgu 
ogólnopolskim. Odbyła się bowiem XI Ogólnopolska i XXII Podkarpacka Parada 
Straży Wielkanocnych "Turki 2014". Wydarzenie tego formatu miało miejsce  
w Radomyślu po raz ostatni 19 lat temu, w 1995 roku. 

Historia Armii Tureckiej sięga czasów króla Jana III Sobieskiego. Wówczas  
to mieszkańcy Radomyśla walczyli pod Wiedniem. Po wygranej powrócili do swych 
domów dopiero w Wielki Piątek. Paradnie ubrani mężczyźni wkroczyli wówczas do 
kościoła, gdzie odbywało się nabożeństwo, i zaciągnęli wartę u Grobu Pańskiego.  
To właśnie od tamtej pory mężczyźni corocznie pilnują Grobu Chrystusa.  

Współcześni Turcy kultywują tradycję. Uczestniczą w Triduum Paschalnym oraz są 
obecni podczas nabożeństw Wielkiej Niedzieli i Poniedziałku Wielkanocnego. Po raz 
pierwszy Turki wkraczają do kościoła w Wielki Piątek podczas nabożeństwa.  
Po przeniesieniu Pana Jezusa do Bożego Grobu zostaje zaciągnięta warta. I tak aż 
do sobotniej nocy. Po pierwszym Alleluja zrzucają kir ze sztandaru i maszerują  
z kościoła na rynek. Wtedy też orkiestra gra marsze, słychać petardy i huk ogni. 
Zaczyna się radość i świętowanie.  

W tym roku mieszkańcom Radomyśla nad Sanem dane było oglądać Turków nie 
tylko podczas świąt wielkanocnych, ale również 11 maja podczas XI Ogólnopolskiej  
i XXII Podkarpackiej Parady Straży Wielkanocnych "Turki 2014". Impreza rozpoczęła 
się od uroczystej Mszy Świętej w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela 
w Radomyślu nad Sanem. Zaraz potem odbyła się prezentacja i parada 
poszczególnych orkiestr i straży.  
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Paradę rozpoczęły Szałamaistki i Mażoretki, zaraz po nich szła orkiestra  
z Radomyśla nad Sanem i radomyskie Turki. W dalszej kolejności maszerowały 
zespoły ze swoimi orkiestrami. Wszystkie zespoły, które wzięły udział w paradzie, 
zaprezentowały swoją musztrę paradną przed jurorami oraz licznie zgromadzoną 
publicznością. Jury powołane przez organizatora oceniło prezentowane elementy 
musztry, stroje oraz uposażenie. Zwycięska grupa otrzymała nagrodę główną 
ufundowaną przez organizatora, zaś wszystkie uczestniczące grupy otrzymały 
pamiątkowe grawerowane talerze. 

 

Ogólnopolskie warsztaty Innowacyjnego Wikliniarstwa – WIKLINA- siła tradycji 
i nowoczesności. 

Ogólnopolskie warsztaty Innowacyjnego Wikliniarstwa – WIKLINA – siła tradycji  
i nowoczesności mają już swoją długoletnia tradycję. W tym roku, to już XV 
jubileuszowa edycja gospodarczo – kulturalnej imprezy promującej wikliniarstwo oraz 
cały region, jako „Polską Stolicę Wikliny”.  

Głównym celem organizowanego przedsięwzięcia była promocja wyrobu lokalnego, 
wyeksponowanie jego gospodarczych i tradycyjnych walorów, a także wypromowanie 
całego „wikliniarskiego zagłębia”. Organizowana impreza miała również na celu 
promocję wikliny, jako pomostu pomiędzy tradycją a innowacyjnością, zwiększanie 
liczby miejsc pracy w branży wikliniarskiej poprzez propagowanie upraw wikliny  
i wytwarzanie wyrobów wiklinowych. Cechą wyróżniającą rudnicką  imprezę była 
równoległa prezentacja wyrobów użytkowych i artystycznych. Warsztaty cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem ze strony zwiedzających, zarówno mieszkańców 
regionu  jak i turystów z całej Polski oraz z zagranicy w różnych grupach wiekowych.  

Świętowanie w „Polskiej Stolicy Wikliny”  odbyło się 7-8 czerwca 2014 r. w Rudniku 
nad Sanem lokalni twórcy prezentowali swoje prace i ginące zawody  
a Koła Gospodyń Wiejskich  regionalne tradycyjne wyroby. W tych dniach odbyły się 
również targi wikliny użytkowej, podczas których na stoiskach wystawcy - 
przedsiębiorcy z rudnickiego zagłębia wikliniarskiego, prezentowali swoje wyroby 
m.in.: kosze, fotele bujane, meble czy ozdoby ogrodowe. 
 
 

Regionalny przegląd obrzędów i tradycji ludowych „Przeszłość dla 
przyszłości” 

21 oraz 22 czerwca 2014 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet Gminy 
Zarzecze oraz Starosty Przeworskiego odbył się Regionalny przegląd obrzędów  
i tradycji ludowych ,,Przeszłość dla przyszłości’’, współfinansowany przez Urząd 
Marszałkowski ze środków KSOW. 
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Regionalny przegląd obrzędów i tradycji ludowych „Przeszłość dla przyszłości”,  
to wydarzenie kulturalne promujące tożsamość regionalną, tradycje, obrzędy, 
twórczość ludową oraz zwyczaje podkarpackiej wsi. Miał on również na celu 
edukację społeczeństwa,  prezentowanie własnego regionu, dziedzictwa kulturowego 
poprzez czynne zaangażowanie jego mieszkańców w kulturę. Uczestnikami  
a zarazem odbiorcami przedsięwzięcia byli w szczególności mieszkańcy 
Podkarpacia, miłośnicy muzyki i twórczości ludowej, młodzież, koła gospodyń 
wiejskich oraz  twórcy ludowi. 

Regionalny przegląd został podzielony na dwa dni. W pierwszym dniu miała miejsce 
konferencja pt. „Dziedzictwo kulturowe podkarpackiej wsi”, która odbyła się  
w Zespole Pałacowo-Parkowym w Zarzeczu. Podczas konferencji zostały 
wygłoszone referaty dotyczące obrzędów i tradycji podkarpackiej wsi oraz znaczenia 
kultury ludowej dla przyszłych pokoleń. W tym dniu odbył się również Wieczór 
lokalnych twórców i pieśniarzy pt. „Lato w twórczości ludowej”, stanowiące 
podsumowanie pierwszego dnia przeglądu, w trakcie którego na scenie recytowano 
wiersze, fraszki lokalnych twórców ludowych, a także prezentowano rękodzieła 
artystycznego twórców ludowych (hafty, obrazy, rzeźby itp.). 

Drugi dzień realizacji  przeglądu rozpoczął się pod hasłem „W korowodzie smaków 
nocy świętojańskiej” i miał on miejsce na trasie Przeworskiej kolei wąskotorowej 
„Podgórzanin” – Przeworsk – Dynów. Wyjazd korowodu rozpoczął się ze stacji 
Przeworsk i kolejno przejeżdżał przez wszystkie przystanki kolejki  
w miejscowościach: Przeworsk, Zarzecze, Urzejowice, Kańczuga, Manasterz, 
Łopuszka Mała, Bachórz i Dynów.  Całemu wydarzeniu towarzyszyły wesołe śpiewy, 
muzyka, występy zespołów ludowych oraz prezentacja lokalnych produktów i potraw 
regionalnych, przygotowanych przez lokalne KGW. Na każdym przystanku komisja 
oceniała przygotowane przez KGW potrawy, które startowały w konkursie  
na „Najlepszą potrawę regionalną”. W czasie imprezy odbył się również konkurs na  
„Najpiękniejszy wianek sobótkowy” oraz „Konkurs na szukanie kwiatu paproci”.  

 
Starych Potraw Smak i Urok 

Starych Potraw Smak i Urok to impreza plenerowa, połączona z Wojewódzkim 
Spotkaniem Kapel Ludowych, która odbyła się 8 czerwca 2014 r. na stadionie 
sportowym w Błażowej. Zorganizowana już po raz dziewiętnasty impreza  ma swoistą 
specyfikę i lokalny koloryt. Promuje zdrową lokalną kuchnię, bogatą w tradycyjne 
potrawy oraz popularyzuje ludową muzykę. 

Swoim charakterem nawiązywała do tradycji, która jest nieodzownym elementem 
kulturowego dziedzictwa, ubogacająca współczesne życie. Są to przekazywane 
z pokolenia na pokolenie treści (dawne zwyczaje), ludowa muzyka, a także receptury 
regionalnych przysmaków - warte zachowania. 

W czasie imprezy odbywały się prezentacje i degustacje potraw  oraz występy kapel. 
Miało to  charakter konkursu, który corocznie skupia liczne grupy ludowych muzyków, 
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Koła Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenia, chętnych do rywalizacji o tytuł 
„Potrawa Roku 2014”.  

 

Konkursy dla Partnerów sieci 

Seminarium dla uczestników z województwa podkarpackiego, promujące 
rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form 
działalności gospodarczej. 

27 listopada 2014 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 
odbyło się „Seminarium dla uczestników z województwa podkarpackiego promujące 
rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności 
gospodarczej”.  

Uczestnikami seminarium byli rolnicy z województwa podkarpackiego, 
zainteresowani problematyką wspólnego działania rolników indywidualnych – jako 
szansy wzmocnienie pozycji bezpośredniego producenta żywności na współczesnym 
rynku rolnym. 

W czasie konferencji omówiono następujące tematy:  
 stan zorganizowania się grup producentów rolnych w Polsce i w województwie 

Podkarpackim, 
 problematyka wspólnego działania rolników indywidualnych oraz zasad 

marketingu produktów rolnych, 
 możliwości wsparcia finansowego grup producenckich w nowej perspektywie 

PROW 2014-2020. 
 

„Podkarpacki Kongres PROW”  

W dniach 5-6 listopada 2014 r. w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera  

w Ropczycach Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin we współpracy  

z Samorządem Województwa Podkarpackiego zorganizowała konferencję pn. 

„Podkarpacki Kongres PROW”. 

Celem konferencji była promocja rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

oraz wspólnych form działalności gospodarczej, a także promocja założeń przyszłego 

okresu programowania – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  

2014-2020 również w kontekście funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.  

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli beneficjentów Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich, LGD i LGR z woj. podkarpackiego, instytucji, w tym 

MRiRW, ARiMR, PODR oraz Samorządu Województwa Podkarpackiego.  
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Kongres otworzyli Prezes Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin - Robert 

Kuraszkiewicz oraz w imieniu Marszałka Województw Podkarpackiego Dyrektor 

Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego woj. Podkarpackiego - Mariusz 

Bednarz.  

W trakcie konferencji omówione zostały tematy związane z doświadczeniami  

z realizacji PROW 2007 – 2013 w woj. podkarpackim. Zaproszeni do udziału  

w konferencji przedstawiciele beneficjentów zaprezentowali zrealizowane projekty, 

stanowiące przykłady dobrych praktyk działań - umożliwiających rozwój 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.  

Podczas konferencji podsumowano również obecny okres programowania zwracając 

uwagę na efektywność wykorzystania środków PROW 2007-2013 oraz wpływ 

zrealizowanych projektów na rozwój obszarów wiejskich. Następnie podsumowano 

efekty wdrażania podejścia LEADER na Podkarpaciu. W drugim dniu Kongresu 

zaprezentowano projekty realizowane w ramach dobrych praktyk przez Lokalne 

Grupy Działania, skupiono się na również na zaprezentowaniu nowych założeń 

PROW na lata 2014-2020.  

Konferencja obok prezentacji merytorycznych podsumowujących obecny okres jak 

również wprowadzających do przyszłych założeń PROW 2014-2020 była doskonałą 

okazją do spotkania przedstawicieli różnych środowisk z obszarów wiejskich, którzy 

otrzymali możliwość wymiany opinii, poglądów dot. kończącego się okresu jak 

również czekającej podkarpacką wieś przyszłości.  

 
 
Działania sieciujące 
 
Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej 
 
Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej to impreza o ugruntowanej renomie  
w środowisku zespołów folklorystycznych, które są świadectwem naszej tradycji, 
wiernie przekazują pokoleniom artystyczne formy kultury ludowej i są strażnikami 
wzorów, a także kreatorami nowych wartości estetycznych. Warto zauważyć, że jest 
to także skuteczna forma dowartościowania ludzi, którzy w muzyce, tańcu i pieśni 
kultywują najpiękniejsze tradycje ludowego muzykowania. 
Ogólnopolski Festiwal w ubiegłym roku został reaktywowany i powrócił na scenę 
WDK w Kielcach w nowej odsłonie. Na scenie królował taniec – czysty żywioł  
w atrakcyjny dla widza sposób przenoszący tradycję w dzisiejsze czasy. 

W dniach 27-29 czerwca 2014 r.  Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach po raz kolejny 
gościł najlepsze polskie zespoły folklorystyczne, które walczyły o "Świętokrzyską 
zapaskę" – Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi 
Polskiej. 



26 
 

Podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej 
Wojewódzki Dom Kultury gościł zespoły – reprezentacje każdego regionu Polski, 
zgłoszone przez regionalne KSOW-y. Województwo podkarpackie na Festiwalu 
reprezentował 44 osobowy Zespół Regionalny „Wesele Krzemienickie”, który w swym 
repertuarze prezentuje folklor ziemi rzeszowskiej. „Wesele Krzemienickie” to zespół 
szeroko znany i jak powiedzieli o sobie członkowie zespołu: „prezentuje zwyczaje  
i obrzędy swojej małej ojczyzny – Krzemienicy, zarówno w Polsce, jak i poza jej 
granicami”.  

Reprezentujący województwo podkarpackie Zespół „Wesele Krzemienickie”  
na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Wsi Polskiej swym występem 
zachwycił zarówno przedstawicieli Rady Artystycznej Festiwalu, jak i zgromadzoną 
publiczność i wywalczył II miejsce.  
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU 
MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ORAZ PRZYJMOWANYCH 

OSÓB I DELEGACJI PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

IV kwartał 2014 
(w porządku chronologicznym) 
 
01 – 06 października .2014 r., Rzeszów, Jasionka, Sanok 
Udział w Polsko – Amerykańskiej Konferencji Gospodarczej „Podkarpackie Bramą do Europy 
Środkowo – Wschodniej”, która odbyła się w dniu 03.10.2014 r. w Sali Audytoryjnej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 
 
Wifredo Gort – Przewodniczący Komisji Miasta Miami, Przewodniczący Kongresu Hemisferycznego 
Stowarzyszenia Izb Handlowych Ameryki Łacińskiej w U.S.A. CAMACOL 
Rafael Calleja - Wiceprezes CAMACOL 
Carolina Rendeiro - Dyrektor ds. Współpracy eMerge Americas, Członek Zarządu CAMACOL 
Patricia Arias - Dyrektor Wykonawczy CAMACOL 
 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa 
Michał Tabisz – Zastępca Dyrektora, Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
Katarzyna Stachowicz – Kierownik Oddziału projektów specjalnych, Departament Promocji, Turystyki, 
Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
Piotr Kwaśniak – Oddział projektów specjalnych, Departament Promocji, Turystyki, Sportu  
i Współpracy Międzynarodowej 
Aleksandra Świder – Centrum Obsługi Inwestora  Eksportera, Departament Rozwoju Regionalnego 
 
Amerykańska delegacja przebywała w województwie podkarpackim w dniach 01.10. – 06.10.2014 r. 

na zaproszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. Przedstawiciele 

CAMACOL przedstawili swoją wiedzę ekspercką pełniąc funkcję panelistów podczas Polsko-

Amerykańskiej Konferencji Gospodarczej „Podkarpackie Bramą do Europy Środkowo – Wschodniej”, 

która odbyła się w dniu 03.10.2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim. Udział w konferencji został 

poprzedzony wizytą studyjną w kilku ważnych z punktu widzenia gospodarczego miejscach  

w regionie, w tym na terenie portu lotniczego Rzeszów – Jasionka oraz PPNT Aeropolis. Celem ww. 

konferencji była promocja regionu, w tym portu lotniczego Rzeszów-Jasionka jako centrum 

logistycznego cargo o zasięgu ponadregionalnym. W trakcie konferencji podpisano Memorandum  

o współpracy pomiędzy Województwem Podkarpackim a Stowarzyszeniem Izb Handlowych Ameryki 

Łacińskiej w Stanach Zjednoczonych CAMACOL. Podpisany dokument ustala ramy współpracy  

w zakresie promocji, wymiany informacji oraz działań na rzecz rozwoju biznesu. Konferencja 

poświęcona była także zagadnieniom związanym z gospodarką i handlem międzynarodowym, a także 

transportem i logistyką. W gronie panelistów znaleźli się dyplomaci i przedstawiciele instytucji 

gospodarczych z USA, Kanady oraz krajów Ameryki Łacińskiej. Uczestnikami konferencji było 

natomiast  kilkadziesiąt firm z terenu całej Polski. Wśród zagranicznych gości byli przedstawiciele 

m.in. z Niemiec, Węgier, Słowacji i Chorwacji. Specjalne miejsce w programie poświęcono sektorowi 

filmowemu. W panelu poświęconym tej branży głos zabrali m.in. Stephen Baldwin, Katarzyna 

Skrzynecka i Radosław Pazura. Moderatorem dyskusji był natomiast Bartosz Węglarczyk, dziennikarz 

i prezenter telewizyjny, były korespondent prasowy w Waszyngtonie. CAMACOL to jedna  
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z największych i najbardziej wpływowych organizacji gospodarczych w USA promująca 

międzynarodową współpracę handlową z krajami Ameryki Łacińskiej. Jest organizatorem m.in. 

dorocznego Kongresu Hemisferycznego. CAMACOL zrzesza kilkadziesiąt izb gospodarczych oraz 

ściśle współpracuje z hrabstwem Miami Dade i władzami stanowymi Florydy. Na zakończenie pobytu 

w województwie podkarpackim amerykańska delegacja zwiedziła Skansen oraz Muzeum Historyczne 

w Sanoku. 

 

Koszt wizyty: 25 910,00 zł 

 
2 – 3 października 2014 r., Rzeszów (Województwo Podkarpackie) 
Udział przedstawicieli Żupani Zadarskiej w spotkaniu roboczym oraz konferencji organizowanej 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
 
Renata Kapitanović - Doradca Żupana 
Krešimir Laštro - Dyrektor Departamentu ds. morza i turystyki w Zadarze,  
Tomislav Žepina - Dyrektor działu marketingu lotniska w Zadarze,  
Martina Vukašina - Członek komisji filmowej w Zadarze   
 
Janusz Magoń – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Jarosław Reczek - Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
Maria Michur – Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
Agata Sarna – Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
Magdalena Szpytma -  Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
Paulina Bąk – Jachna – Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
 
Podczas dwudniowego pobytu delegacja z Chorwacji miała okazję zapoznać się z prezentacją na 

temat tworzenia specjalnych stref ekonomicznych funkcjonujących na terenie Województwa 

Podkarpackiego oraz działalnością Inkubatora Technologicznego, działającego w ramach 

Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego przygotowana przez Katarzynę Chlebek, Eksperta 

Pro – Biz, z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego. W związku z dużym zainteresowaniem sezonowymi połączeniami Rzeszów – Zadar 

zorganizowano spotkanie Dyrektora działu marketingu lotniska w Zadarze z Kierownikiem Zespołu 

Marketingu i Rozwoju Połączeń międzynarodowego portu lotniczego Rzeszów – Jasionka celem 

omówienia możliwości w tym zakresie. Ponadto zorganizowano spotkanie z udziałem Janusza 

Magonia, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Marii Michur - Ziemby, 

Zastępcy Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej.  

W trakcie rozmów Przewodniczący Magoń, podkreślał, iż władze województwa są zadowolone z tak 

prężnie rozwijającej się współpracy między oboma regionami. Przedstawił propozycję zorganizowania 

w II połowie listopada objazdu studyjnego dla podkarpackich tour – operatorów celem nawiązaniem 

nowych kontaktów biznesowych oraz zapoznania się z dostępną bazą noclegową. Zaproponowano 

także zorganizowanie warsztatów z zakresu wyznaczania i znakowania szlaków turystycznych, 

wymiany informacji i doświadczeń w tym zakresie. W dniu 3 października br. przedstawiciele Żupani 

Zadarskiej wzięli udział w międzynarodowej konferencji „Podkarpacie bramą Europy Środkowo-
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Wschodniej”. Celem spotkania była promocja regionu, w tym portu lotniczego Rzeszów-Jasionka 

wśród przedsiębiorców z kontynentu Amerykańskiego. 

 
Koszt wizyty: 1 195 zł 
 
2 – 4 października 2014r., Zlin (Czechy) 
Udział w Dniach Kraju Zlinskiego oraz targach Perła Zlinska 
 
Maria Michur – Ziemba - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 

Międzynarodowej 

Paulina Bąk – Jachna - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 

Kamil Pelc – kierowca 

Marek Antonik – kierowca 

 
Dwudniowa wizyta była okazją do omówienia przez Marię Michur-Ziembę Z-cę Dyrektora 

Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej kolejnych inicjatyw 

współpracy z partnerami czeskimi. W trakcie rozmów przedstawiono propozycję możliwości 

zorganizowania warsztatów celem podjęcia współpracy w zakresie wspólnych projektów (Fundusz 

Wyszechradzki) dotyczących podniesienia turystycznej atrakcyjności regionów. Problematyka 

warsztatów dotyczyłaby Szlaku Frontu Wschodniego I wojny światowej, szlaków architektury 

drewnianej. Po przeanalizowaniu możliwości współpracy gospodarczej, zaproponowano również 

przygotowanie spotkania zainteresowanych przedsiębiorców, a także instytucji około biznesowych.  

W zorganizowanych przez stronę czeską warsztatach, w ramach realizacji projektu, Narodowe 

Centrum Kultury Ogrodowej w Kromeryżu wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego: 

Agata Tekiela, Anna Baran, Arch. Kraj. Agata Gajdek, Narcyz Piórecki, Dyrektor Ogrodu i Zakładu 

Fizjografii w Bolestraszycach oraz Wiesław Koza, przedstawiciel Muzeum Zamku w Łańcucie. Celem 

spotkania było omówienie możliwości i zasad dalszej współpracy, która mogłaby polegać na 

organizowaniu wymian i praktyk studenckich, wspólnych konferencji, seminariów i projektów 

związanych z rewaloryzacją założeń ogrodowych. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość poznania 

zrewaloryzowanych zabytkowych założeń ogrodowych takich jak Ogrody Kwiatowe w Kromeryżu czy 

barokowe ogrody w Buchlovicach. Kolejnym punktem programu była wizyta studyjna zorganizowana 

dla przedstawicieli Zrzeszenia Producentów Win Gronowych „Galicja”. Producenci z Podkarpacia mieli 

możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technikami produkcji wina w Czechach oraz wymiany 

doświadczeń z właścicielami zakładów produkcyjnych Kraju Zlińskiego. Zorganizowane spotkania 

przyczyniły się do pozyskania nowej praktycznej wiedzy, która w dalszej perspektywie pozwoli na 

udoskonalenie procesu produkcji wina. W ramach odbywających się Dni Kraju Zlinskiego oraz targów 

produktów regionalnych „Perła Zlinska” przeprowadzono wieloaspektową prezentację Województwa 

Podkarpackiego. Odwiedzający mogli zapoznać się nie tylko z ofertą turystyczną, potencjałem 

gospodarczym regionu, ale również z ofertą podkarpackich producentów żywności wysokiej jakości i 

ofertą enoturystyczną. Dzięki przygotowanej i przeprowadzonej degustacji przez Towarzystwo Kobiet 

Krzewienia Kultury Regionalnej w Boguchwale, mieszkańcy Zlinu mieli okazję przekonać się o 
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wyjątkowych walorach naszych regionalnych produktów wysokiej jakości. Dopełnieniem stoiska była 

prezentacja podkarpackich win oraz ofert enoturystycznych. 

 
Koszt wyjazdu: 12 181,71 zł 
 
 
5 – 8 października 2014 r., Malmo, Lund (Szwecja) 
Udział w wizycie studyjnej jst do Szwecji 
 
Rafał Baranowski - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
 
Podczas wizyty zapoznano się z dobrymi praktykami oraz doświadczeniami przedstawicieli instytucji 

wspierających inwestycje i eksport, jak również zaznajomiono się z funkcjonowaniem sektora energii 

odnawialnej w Szwecji, w tym z gospodarką odpadami i produkcją biogazu. Nawiązano kontakty m.in. 

z przedstawicielami: Szwedzko-Polskiej Platformy Zrównoważonej Energetyki, Instytutu 

Zrównoważonej Przemysłowej Ekonomii Środowiska Uniwersytetu w Lund, Regionu Skåne, Parku 

Naukowego Ideon oraz Sustainable Business Hub. 

 
Koszt wyjazdu: 6 680,89 zł 
 
5 – 9 października 2014 r., Belgia (Bruksela) 
Udział w XXVIII obradach plenarnych Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP; 
Oficjalne spotkania z Panem Marošem Šefčovičem – Wiceprzewodniczącym KE, kandydatem 
desygnowanym na komisarza ds. transportu, obecnym Komisarzem ds. Stosunków 
międzyinstytucjonalnych i administracji oraz Panem Michaelem Cramerem – Przewodniczącym 
Komisji Transportu i Turystyki PE; 
Udział w warsztatach i seminariach w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 
„OPEN DAYS 2014”. 
 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, 
Michał Tabisz – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej, 
Katarzyna Stachowicz – Kierownik Oddziału Projektów Specjalnych, Departament Promocji, Turystyki, 
Sportu i Współpracy Międzynarodowej, 
Bartosz Czarnecki – Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej, 
Radosław Tomków –Oddział systemu realizacji RPO - RP III 
 
Podczas XXVIII obrad plenarnych podsumowano prace ZWRP w trakcie obecnej kadencji 

samorządowej oraz podkreślono wkład 10-letniej pracy delegacji w Komitecie Regionów. Rozmawiano 

o najważniejszych wydarzeniach organizowanych przez polską delegację do KR, m.in. podczas 

polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Odniesiono się również do najistotniejszych obecnie 

dla polskich regionów kwestii, dotyczących przygotowań do wdrażania funduszy strukturalnych 

i negocjacji regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Podczas spotkań z Marošem 

Šefčovičem - przyszłym Komisarzem ds. Transportu oraz Michaelem Cramerem - szefem Komisji 

Transportu i Turystyki PE -  przedstawiono m.in. koncepcję szlaku VIA Carpatia celem podjęcia 

ponownych prób włączenia projektu do inwestycji transportowych UE oraz plany dotyczące drogi S-19, 

jej budowy i finansowania poszczególnych etapów. Efektem odbytych spotkań będzie organizacja 2 

grudnia w Parlamencie Europejskim wysłuchania publicznego na temat dostępności komunikacyjnej 
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Polski Wschodniej, a także Europy Wschodniej w kontekście dróg i kolei.  Będzie to pierwsze podjęcie 

tematu drogi VIA Carpatia i szlaków komunikacyjnych północ-południe w Europie Wschodniej na tak 

wysokim poziomie. Podczas wyjazdu, delegacja uczestniczyła również w warsztatach i seminariach 

organizowanych w ramach 12. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast „OPEN DAYS 2014”. 

Tegoroczne warsztaty organizowane pod hasłem „Wspólny rozwój – inteligentne inwestycje dla ludzi”, 

odbywały się w ramach następujących bloków tematycznych: Łączenie strategii regionalnych: 

inteligentna specjalizacja, agenda cyfrowa, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarka 

niskoemisyjna (wspierana przez EFRR), szkolenia i integracja społeczna (wspierane przez EFS), 

wymiar miejski. Budowanie potencjału: nowe funkcje i instrumenty w zarządzaniu programami 

(inżynieria finansowa, ocena ramowej wydajność, umowy partnerskie). Współpraca terytorialna: nowa 

generacja programów ogólnoeuropejskich (INTERREG, URBACT, ESPON, INTERACT), współpraca 

międzynarodowa. Celem OPEN DAYS jest umożliwienie regionom i miastom Unii Europejskiej 

nawiązania nowych relacji i zaprezentowania się na forum instytucji europejskich oraz przed szeroką 

publicznością, na którą składają się, m.in., politycy, pracownicy administracji europejskiej, krajowej  

i regionalnej, eksperci, przedstawiciele środowiska naukowego oraz dziennikarze. 

 
Koszt: 21 546,24 zł 
 
6 października 2014 r., Svidnik (Świdnik) Słowacja 
Uroczystości Dnia Pamięci Republiki Słowackiej 
 
Janusz Magoń – Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Adrian Biernacki –Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
Janusz Skoczylas – kierowca 
 
6 października w Svidniku odbyły się uroczystości Dnia Pamięci Republiki Słowackiej. Tegoroczne 

obchody połączone były z 70. rocznicą Operacji Karpacko-Dukielskiej. W wydarzeniu uczestniczył 

wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Janusz Magoń. Operacja karpacko-

dukielska to jedna z najkrwawszych bitew górskich II wojny światowej, w której zginęło ok. 160 tysięcy 

żołnierzy. Trwała od 8 września do 10 października 1944 roku. Inauguracja uroczystości miała miejsce 

w Vyšný Komárnik, gdzie oficjalne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem-mauzoleum, 

upamiętniającym poległych żołnierzy w walkach o Przełęcz Dukielsko - Preszowską. Dalsza część 

ceremonii odbyła się w Svidniku pod pomnikiem generała Ludvika Svobody.  

 
Koszt  wyjazdu: 278,93 zł  
 
 
6 – 10 października 2014 r.,  Sztokholm (Szwecja), Kopenhaga (Dania) 
Specjalistyczne szkolenie benchmarkingowe dla ekspertów Centrów Obsługi Inwestorów  
i Eksporterów (COIE) w ramach projektu systemowego, pn. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów  
i Eksporterów (COIE)”, Poddziałanie 6.2.1, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. 
 
Marcin Dojnik – ekspert pro- eksport Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Woj. Podkarpackie  
 
W ramach wyjazdu zrealizowano następujące punkty szkolenia: 

Sztokholm (7-8.10): 
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1. Wizyta w Business Sweden, organizacji która promuje szwedzką wiedzę  

i szwedzkie przedsiębiorstwa w strategicznych gałęziach przemysłu.. Podczas spotkania 

omówione zostały zagadnienia związane z rynkiem i trendami przemysłowymi w Szwecji dla 

polskich eksporterów, z działalnością oraz możliwymi formami współpracy z Business Sweden 

z Polską. 

2. Wizyta w Stockholm Business Region - Spółka miasta Sztokholm zajmująca się wspieraniem 

rozwoju przedsiębiorczości i jej rozwoju. Podczas prezentacji Stockholm Business Region 

przedstawiono następujące zagadnienia: 

- Wsparcie/ aktywna pomoc dla MŚP w regionie.  

- Współpraca na arenie międzynarodowej.  

- System finansowania przedsiębiorczości.  

- Przykłady najlepszych praktyk, np. w dziedzinie czystych technologii, gospodarce wodnej.  

- Promocja przemysłu kreatywnego (Creative industries).  

Podczas spotkania odbyła się również prezentacja Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji 

Ambasady RP w Sztokholmie z zakresu programu działań promocyjnych oraz bieżących 

danych dot. polsko – szwedzkiej wymiany gospodarczej.  

3. Spotkanie z  przedsiębiorcami ze Szwecji, w ramach którego COIE przedstawiło potencjał 

eksportowy Województwa Podkarpackiego w kontekście branż perspektywistycznych. 

Podczas spotkania odbył się także speed networking z przedstawicielami przedsiębiorstw ze 

Szwecji (minimum 10 przedsiębiorstw) zainteresowanymi współpracą polsko-szwedzką oraz 

wymianą doświadczeń, jak również z osobami reprezentującymi instytucje odpowiedzialne  

w danym kraju za realizację działań w obszarach związanych ze szkoleniem.  Efektem 

rozmów są nawiązane kontakty z przedsiębiorcami.  

Kopenhaga (9.10): 

1.  Spotkanie z przedsiębiorcami z Danii, podczas którego odbyła się następujące prezentacje: 

- prezentacja potencjału eksportowego województwa przygotowana przez Ekspertów COIE 

dla podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy gospodarczej. 

- prezentacja CLEAN – jednego z największych duńskich klastrów zrzeszających duńskie 

przedsiębiorstwa. Klaster powstał w wyniku połączenia Cleantech Cluster oraz Lean Energy 

Cluster  

- prezentacje wybranych duńskich przedsiębiorstw, wskazanie możliwości współpracy ze 

strony duńskich przedsiębiorstw na linii Dania-Polska – wyzwania i możliwości.  

2. Rozmowy zaproszonych przedsiębiorców i gości z polską delegacją. Speed networking  

z przedstawicielami przedsiębiorstw z Danii (minimum 10 przedsiębiorstw) zainteresowanymi 

współpracą polsko-duńską oraz wymianą doświadczeń, jak również z osobami 

reprezentującymi instytucje odpowiedzialne w danym kraju za realizację działań w obszarach 

związanych ze szkoleniem. Nawiązano kontakty z przedsiębiorcami.  

3.  Wizyta w Invest In Denmark, podczas której poruszono m. in. zagadnienia związane  

z uwarunkowaniami inwestycyjnymi w Danii oraz warunkami wymiany handlowej.  
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4. Spotkanie delegacji polskiej w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP  

w Kopenhadze połączone z prezentacją na temat specyfiki rynku duńskiego. 

 
Koszt: 838,87 zł 
 
 
8 – 9 października 2014r., Rzeszów (Województwo Podkarpackie) 
Wizyta kurtuazyjna Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce J.E. Robina Barnetta 
 
J.E. Robin Barnett -Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Wielkiej Brytanii w Rzeczypospolitej 
Polskiej 
Justyna Kubica – Dyrektor Kancelarii Ambasadora 
 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Bogdan Romaniuk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 
Maria Michur – Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
Paulina Bąk – Jachna – Oddział współpracy międzynarodowej 
 
W dniach 8 – 9 października 2014 r. na Podkarpaciu złożył wizytę J.E. Robin Barnett, Ambasador 

Nadzwyczajny i Pełnomocny Wielkiej Brytanii w Polsce. Pierwszy dzień poświęcony był spotkaniom  

z przedstawicielami władz województwa podkarpackiego i miasta Rzeszowa. Poranne spotkanie J.E. 

Robin Barnetta z Władysławem Ortylem, Marszałkiem Województwa Podkarpackiego głównie 

koncentrowało się na kwestiach rozwoju regionu, progresu jaki dokonał się przez ostatnie lata. 

Dyskutowano na temat absorpcji środków unijnych czy budowy infrastruktury transportowej w regionie. 

W rozmowie dużo czasu poświęcono także klastrom jako czynnika stymulującego wzrost 

gospodarczy. Pana Ambasadora interesowała możliwość nawiązani bliższej kooperacji ze 

Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza” z uwagi na fakt, iż 

w Wielkiej Brytanii również prężnie rozwija się przemysł lotniczy. Marszałek Władysław Ortyl,  

z zadowoleniem przyznał że w tej dziedzinie udało się pozyskać brytyjskiego inwestora. Firma 

McBrida produkująca wysokoprecyzyjne komponenty dla przemysłu lotniczego ulokowała swój zakład 

produkcyjny w mieleckiej specjalnej strefie ekonomicznej. Ambasador, Robin Barnett przyznał, iż 

Podkarpacie to region o bardzo szerokich możliwościach z dużym potencjałem. Pan Ambasador 

zaproponował także, aby jego pracownicy z wydziału handlowego Ambasady złożyli wizytę  

w województwie podkarpackim w drugiej połowie listopada celem szczegółowego przeanalizowania 

obszarów współpracy i nakreślenia mapy dalszej kooperacji. W dalszej części swojej wizyty Pan 

Ambasador odbył spotkanie w Podkarpackim Parku Naukowo Technologiczny AEROPOLIS  

w Jasionce. Miał również sposobność spotkania się z Markiem Greenem, Dyrektorem Zarządzającym 

firmy McBrida. Następnie Pan Ambasador czwartkowe popołudnie spędził w gronie rektorów 

Politechniki Rzeszowskiej, wysłuchał prezentacji na temat uczelni oraz zapoznał się z ofertą 

edukacyjną placówki. 

 
Koszt wizyty: 1 603,32 zł 
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9 października 2014 r.,  
Wizyta Wernera Köhlera, Konsula Generalnego Niemiec w Województwie Podkarpackim.  
 
Werner Köhler –  Konsulem Generalnym Niemiec 
Adam Gajdek – Konsul Honorowy Niemiec w Rzeszowie 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Jolanta Kozłowska – doradca marszałka 
Magdalena Szpytma – Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
 
Sytuacja na Ukrainie oraz szeroka współpraca samorządu z niemieckimi regionami to główne tematy 

rozmów marszałka Władysława Ortyla z goszczącym w Rzeszowie dr. Wernerem Köhlerem, 

Konsulem Generalnym Niemiec z Krakowa. W spotkaniu, które odbyło się 9 października uczestniczyli 

również małżonka konsula oraz Adam Gajdek – Konsul Honorowy Niemiec w Rzeszowie, a także 

Jolanta Kozłowska – doradca marszałka i Magdalena Szpytma z Departamentu Promocji, Turystyki, 

Sportu i Współpracy Międzynarodowej. Podczas spotkania konsul Köhler poruszył kwestię obecnej 

sytuacji na Ukrainie. Marszałek Ortyl mówił o pomocy, jakiej udzielono potrzebującym  

i poszkodowanym podczas starć na kijowskim Majdanie. Marszałek wskazał, iż oprócz pomocy 

materialnej w chwili obecnej prowadzone są innego rodzaju formy wsparcia dla naszych wschodnich 

sąsiadów – np. szkolenia, zwłaszcza z zakresu reformy samorządowej czy pozyskiwania środków 

unijnych. Rozmawiano także o dotychczasowych i planowanych w przyszłości kontaktach Podkarpacia  

z niemieckimi regionami, podkreślając ich znaczenie. Spośród niemieckich landów współpracujących  

z naszym regionem najbardziej ożywione są obecnie kontakty z Krajem Związkowym Saary, które 

mają już wieloletnią tradycję. Dowodem na to są różnorodne inicjatywy, realizowane w oparciu  

o podpisane w maju 2009 r. Wspólne Oświadczenie o współpracy międzyregionalnej między 

Województwem Podkarpackim a Krajem Saary. Województwo Podkarpackie planuje ponadto 

nawiązanie współpracy z jednym z okręgów Bawarii, z uwagi na zbieżność strategicznych dla obu 

regionów dziedzin gospodarki (m.in. przemysł lotniczy, maszynowy, IT), a także podobieństwa 

kulturowe. Konsul Köhler mówił o organizowanym w Rzeszowie wspólnie przez Konsulat Generalny 

RFN, Instytut Goethego, Dom Norymberski oraz Uniwersytet Rzeszowski Tygodniu Filmu 

Niemieckiego. Tydzień Filmu Niemieckiego to okazja do zapoznania się z najciekawszymi, 

nagradzanymi na festiwalach filmami niemieckimi ostatnich lat, znanymi już polskim widzom oraz 

pokazywanymi premierowo. Przedsięwzięcie rozpocznie się 1 grudnia br. Na zakończenie spotkania 

wyrażono przekonanie, że dotychczasowa współpraca nadal będzie się rozwijać dynamicznie  

i z korzyścią dla obu stron. Konsul Generalny zapewnił o swoim wsparciu dla różnorodnych polsko-

niemieckich inicjatyw. Wizyta Konsula Generalnego Niemiec na Podkarpaciu związana jest  

z obchodami Dnia Jedności Niemiec (Tag der Deutschen Einheit), który jest świętowany 3 

października. Od 10 lat uroczyste spotkania z okazji Dnia Jedności Niemiec organizuje również Konsul 

Honorowy RFN w Rzeszowie, Adam Gajdek. Zapraszani są na nie przedstawiciele władz 

województwa, przedsiębiorcy, przedstawiciele lokalnych środowisk naukowych i kulturalnych. 

 

Koszt wizyty: bez kosztów 
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13 października 2014 r., Rzeszów 
Wizyta niepełnosprawnych dzieci z Czortkowa na Ukrainie wraz z opiekunami w województwie 
Podkarpackim  
 
Janusz Magoń – Wiceprzewodniczący sejmiku Województwa Podkarpackiego   
 
Czym zajmuje się Urząd Marszałkowski, a także jak pomaga niepełnosprawnym – o tym m.in. mogła 

się dowiedzieć młodzież z ukraińskiego Czortkowa. Grupę niepełnosprawnych dzieci z Ukrainy razem 

z opiekunami, przyjął 13 października wiceprzewodniczący sejmiku Janusz Magoń. Goście z Ukrainy, 

to podopieczni działającego w Czortkowie Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych. Ich 

pobyt na Podkarpaciu został zorganizowany w ramach współpracy pomiędzy samorządami gminy 

Korczyna i miasta Czortków. Współpraca trwa nieprzerwalnie od 2004 roku i ma na celu umożliwienie 

przyjazdu do naszego kraju Polakom mieszkającym na Ukrainie, którzy nigdy dotąd w Polsce nie byli. 

Pobyt dzieci został w części sfinansowany m.in. przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów 

Terytorialnych w Rzeszowie oraz Gminę Korczyna i Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie. Podczas 

spotkania poruszono temat sytuacji osób niepełnosprawnych zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, 

rozmawiano o szansach na rynku pracy osób niepełnosprawnych i perspektywach zatrudnienia. Dzieci 

rozpoczęły swoją podróż po Podkarpaciu w ubiegłą sobotę, a zakończą ją w czwartek. Odwiedziły już 

m.in. Zamek w Łańcucie i Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Przed nimi jeszcze wizyty m.in.  

w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, na basenie krytym w Krośnie i krośnieńskim lotnisku. 

 
Koszt: bez kosztów 
 
15 października 2014 r., Rzeszów 
Wizyta Mary Wagner w Województwie Podkarpackim  
 
Bogdan Romaniuk- Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego  
 
Mary Wagner, 38-letnia Kanadyjka, znana obrończyni życia gościła w Rzeszowie. W Urzędzie 

Marszałkowskim spotkała się z członkiem zarządu Bogdanem Romaniukiem. Wagner za obronę życia 

i przekonywanie kobiet do zaniechania aborcji spędziła 23 miesiące w więzieniu. Stała się symbolem 

walki o prawo do życia dzieci nienarodzonych. Do Rzeszowa przyjechała na zaproszenie Jacka Kotuli, 

szefa Fundacji PRO – Prawo do Życia. W Polsce przebywa od 2 października. W tym czasie 

zaplanowała blisko trzydzieści spotkań w całej Polsce, odwiedzając miedzy innymi takie miasta jak : 

Białystok, Warszawa, Gdańsk, Toruń, Szczecin, Częstochowa, Kraków i Rzeszów. Podczas wizyty 

Pan Romaniuk zapewnił, iż postawa jaką reprezentuje Mery Wagner jest godna najwyższego uznania, 

ponadto wręczył jej specjalny prezent przekazany od biskupa Edwarda Frankowskiego - ikonę 

wykonaną i przywiezioną z Ziemi Świętej wraz z błogosławieństwem biskupim. Podczas spotkania 

również kilka słów z Mary Wagner mieli sposobność zamienić pozostali członkowie zarządu, 

parlamentarzyści i pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. 

 
Bez kosztów 
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15 – 19 października 2014 r., Chicago (Stany Zjednoczone) 
Udział w polsko- amerykańskich warsztatach Biznesowych 
 
Lucjan Kuźniar  - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
Katarzyna Stachowicz- Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
 
W trakcie pobytu w Chicago delegacja uczestniczyła w Polsko-Amerykańskich Warsztatach 

Biznesowych organizowanych przez Polsko-Amerykańską Izbę Handlową z siedzibą w Chicago.  

W warsztatach brali udział liczni przedsiębiorcy, przedstawiciele Izby oraz innych instytucji otoczenia 

biznes z terenu całych Stanów Zjednoczonych (m.in. Waszyngton, Newada, California) oraz Kanady 

zainteresowani podjęciem współpracy z polskimi kontrahentami, w tym również inwestycjami  

w Polsce. Uczestniczący w wyjeździe Wiceprezes RARR Pan Piotr Zawada prezentował profil 

gospodarczy naszego województwa oraz możliwości inwestycyjne na Podkarpaciu. Uczestnicy 

warsztatów wyrażali duże zainteresowanie Podkarpaciem i deklarowali chęć bliższej współpracy. 

Również inni przedstawiciele strony polskiej jak Pani Sabina Klimek, Konsul RP z Nowego Jorku, 

która aktywnie uczestniczyła w organizowanej w dniu 3 października Polsko-Amerykańskiej 

Konferencji Gospodarczej w Rzeszowie, jak również  Pani Grazyna Hęclewska – Podsekretarz Stanu  

w Ministerstwie Gospodarki wzmocniły glos Wicemarszałka Kuźniara promujący, przyjęty przez 

władze województwa, podkarpacko-amerykański kierunek rozwojowy. Ponadto Wicemarszałek 

Kuźniar zaprosił amerykańską kancelarię prawniczą Greenberg Trauring obsługującą duże 

amerykańskie inwestycje w Warszawie do odwiedzenia naszego województwa. Oprócz tematów 

stricte gospodarczych uczestnicy delegacji podjęli ciekawe rozmowy z przedstawicielami branży 

filmowej oraz muzycznej nt. wspólnych przedsięwzięć na płaszczyźnie kulturowo-promocyjnej. 

Podczas wizyty w Chicago nie mogło zabraknąć spotkania z Polonią. Prezes Kongresu Polonii 

Amerykańskiej  Frank Spula oraz władze Związku Narodowego Polskiego przyjęły Wicemarszałka  

w swojej siedzibie. Podczas rozmów Wicemarszałek Lucjan Kuźniar przekazał oficjalne zaproszenie 

Marszałka Władysława Ortyla dla władz Kongresu dot. organizacji w 2016 r. na Podkarpaciu Kongresu 

Polonii Amerykańskiej. Zaproszenie spotkało się z żywym zainteresowaniem ze strony Polonii, tej 

urodzonej jeszcze w Polsce oraz jej potomków, dzisiejszych prężnie działających amerykańskich 

przedsiębiorców, którzy Polskę postrzegają jako doskonałe miejsce do  robienia interesów. Wśród 

miejsc polskich w Chicago w programie wizyty Wicemarszałka nie mogło zabraknąć również Centrum 

Kopernika oraz polskiego cmentarza i  Pomnika Ofiar Katynia. Podczas swojego pobytu  

w Chicago Wicemarszałek Województwa otworzył wystawę autorstwa IPN oddział w Krakowie pt. 

„Życie za Życie” poświęconą tragicznej historii markowskiej rodziny Ulmów. Wystawa pozostanie  

w Chicago, gdzie dzięki życzliwości Polonii dostępna będzie dla zwiedzających. 

 
Koszt wyjazdu: 26 640,88 zł 
 
17 października 2014 r., Rzeszów (Województwo Podkarpackie) 
Wizyta kurtuazyjna Konsul generalnej Węgier 
 
Adrienne Körmendy – Konsul Generalna Węgier w Krakowie 
Władysław Ortyl - Marszałkiem Województwa Podkarpackiego 
Jarosław Reczek -  Dyrektor Departamentu Promocji, turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
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Adrian Biernacki – Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
 
Przyszłość szlaku transportowego Via Carpatia, rozwój prac nad Strategią Karpacką oraz pogłębienie 

współpracy gospodarczej pomiędzy Węgrami a Polską to główne tematy spotkania Konsul Generalnej 

Węgier w Krakowie – Adrienne Körmendy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego 

Władysławem Ortylem. Wizyta była doskonałą okazją do omówienia planów infrastrukturalnych, 

będących priorytetami dla Polski oraz Węgier. Dyskutowano przede wszystkim o inicjatywach, 

związanych z budową szlaku Via Carpatia. Marszałek Ortyl przedstawił kalendarz najbliższych działań 

w tej sprawie, uwzględniając m.in. grudniowe wysłuchanie publiczne na forum Komisji Transportu  

i Turystyki w Parlamencie Europejskim Rozmówcy zwrócili również uwagę na rolę Strategii Karpackiej 

jako uzupełnienie istniejącej już Strategii Dunajskiej, co pozwoli na realizację nowych przedsięwzięć  

i wielowymiarowy rozwój regionu.„Marszałek Ortyl poruszył również temat przygotowań do 

uruchomienia połączenia cargo pomiędzy portem Rzeszów-Jasionka a Miami. Z planowanego 

połączenia będą mogły korzystać firmy zlokalizowane w krajach takich jak Węgry, dzięki czemu 

Podkarpacie ma szansę stać się centrum logistycznym w tej części Europy. Konsul Adrienne 

Körmendy bardzo pozytywnie postrzega Województwo Podkarpackie, zaznaczając, że relacje 

pomiędzy Polską a Węgrami są pomyślne ze względu na wzajemny szacunek obu narodów. Podczas 

wizyty ustalono, że w najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie, mające charakter stricte 

ekonomiczny, na którym zostanie omówiony konkretny program współpracy w obszarze gospodarki, 

handlu oraz infrastruktury. 

 
Bez kosztów  
 
17 października 2014r., Bruksela (Belgia) 
Spotkanie w sprawie negocjacji RPO 2014 – 2020 
 
Adam Hamryszczak – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 
Michał Tabisz –Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
 
Ustalenie z przedstawicielami Komisji Europejskiej możliwości wsparcia w ramach RPO WP 2014-

2020 obszarów związanych z cyfryzacją, promocją gospodarczą regionów oraz uzdrowisk.  

 
Koszt wyjazdu: 6763, 90 zł ( w tym z budżetu województwa: 3315,91 zł, refundacja: 3 447,99) 
 
 
17-18 października 2014 r., Humenne (Słowacja) 
Spotkanie dotyczące konsultacji projektu Szlak Frontu Wschodniego I wojny światowej 
zrealizowanego w ramach Projektu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka  
 
Agata Sarna - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
Janusz Górnicki - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
Aleksander Wójcik - kierowca 
 
Podczas spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie Beskydy z Humennego przedstawiciele 

Urzędu Marszałkowskiego w dniu 17 października br. zaprezentowali projekt „Szlak Frontu 
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Wschodniego I wojny światowej na pograniczu polsko-słowackim”, który był zrealizowany w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. 

Agata Sarna przedstawiła zagadnienia formalno-organizacyjne związane  z realizacją projektu, 

natomiast Janusz Górnicki kwestie merytoryczne. Stowarzyszenie Beskydy przedstawiło swoje 

dotychczasowe działania związane z upamiętnianiem miejsc związanych z I wojną światową.  

18 października odbyła się rekonstrukcja bitwy o Humenne, w której wzięło udział kilkanaście grup 

rekonstrukcyjnych z państw wyszechradzkich oraz kilka tysięcy turystów wśród których 

rozpropagowana została ulotka w języku słowackim o Szlaku Frontu Wschodniego I wojny światowej 

na pograniczu polsko- słowackim. Zaplanowaliśmy, że kolejne działania włączą kolejne 

zrekonstruowane cmentarze po stronie słowackiej, a przede wszystkim Velkrop, który jest 

największym cmentarzem w Kraju Preszowskim. Stowarzyszenie Beskydy z Humennego oraz 

Agencja Rozwoju Regionalnego ze Świdnika wyraziły chęć wspólnego realizowania projektu  

z funduszy polsko-słowackich. Zważywszy na dotychczasowe doświadczenie w realizowaniu 

projektów oraz ze względu na posiadaną wiedzę z wiązaną z I wojną światowa obydwie organizacje  

w pełni mogą być partnerami województwa podkarpackiego we wdrażaniu nowych zadań z zakresu 

turystyki. 

 
Koszt wyjazdu: 1509,35 zł 
 
19 – 23 października 2014 r., Istambuł (Turcja)  
Udział w konferencji “International Conference on Innovative Trends in Multidisciplinary 
Academic Research 
 
Marcin Garlak – Departament Rozwoju Regionalnego 

 

Konferencja dotycząca  innowacyjnych trendów w badaniach akademickich miała na celu wymianę 

wiedzy, doświadczeń, pomysłów z zakresu tworzenia infrastruktury innowacyjnej, aktywizacji 

gospodarczej i rozwoju regionalnej infrastruktury innowacyjnej, zintegrowanego działania struktur 

innowacyjnych, aspektów gospodarczych transferu technologii, wykorzystania możliwości badawczych 

ośrodków akademickich w rozwoju innowacyjności: 

- zarządzanie strategiczne oraz innowacyjnością, 

- zarządzanie zasobami ludzkimi, 

- rola szkolnictwa wyższego w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności, 

- innowacyjność w procesach stymulacji rozwoju regionalnego na międzynarodowych przykładach, 

- innowacyjność jako kluczowy czynnik konkurencyjności regionów. 

 

Koszt wyjazdu: 384,41 zł (z budżetu województwa); 4 741,01 zł (refundacja)  
 
 
24 października 2014 r., Rzeszów 
Wizyta przedsiębiorców sektora lotniczego, maszynowego oraz spożywczego ze Stanów 
Zjednoczonych w Województwie Podkarpackim  
 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa podkarpackiego 
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Michał Tabisz – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
Katarzyna Stachowicz-Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
Marcin Dojnik – ekspert pro- eksport Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Woj. Podkarpackie 
 
Przedstawiciele Georgia Department of Economic Development oraz Metro Atlanta Chamber 

Przedsiębiorcy z firm sektora lotniczego, maszynowego oraz spożywczego ze Stanów Zjednoczonych 

spotkali się 24 października 2014 roku z marszałkiem Władysławem Ortylem. Amerykańscy 

biznesmeni reprezentują firmy działające na terenie stanu Georgia. Ich pobyt w Polsce wiąże się  

z udziałem w misji gospodarczej na terenie Województwa Podkarpackiego. W misji i spotkaniu  

z marszałkiem wzięli udział także przedstawiciele Georgia Department of Economic Development, 

który zajmuje się pozyskiwaniem inwestorów oraz promocją atrakcyjności biznesowej tego stanu oraz 

Metro Atlanta Chamber, organizacji non profit która promuje stan Georgia i jego gospodarkę poprzez 

pomoc w pozyskiwaniu partnerów biznesowych na świecie. W czasie spotkania marszałek Ortyl 

prezentował atuty województwa oraz sfery, w których Podkarpacie szuka inwestorów. Zanim 

amerykańscy goście spotkali się marszałkiem odwiedzili między innymi Inkubator Technologiczny  

w Jasionce, Specjalną Strefę Ekonomiczną Euro Park Mielec, tereny inwestycyjne w Krośnie, spotkali 

się przedstawicielami Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Doliny Lotniczej. Zwiedzili 

także Strefę S-1 PPNT Aeropolis. 

 
Koszt wizyty: bez kosztów 
 
 
4 –6 listopada 2014 r., Belgia (Bruksela)  
Udział w Dniach Partnerstwa Wschodniego 
 
Katarzyna Sołek – Dyrektor Kancelarii Zarządu 
Piotr Kwaśniak –Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej, Oddział 
projektów specjalnych 
 
Celem tego wieloaspektowego wydarzenia było pobudzenie dyskusji na temat realizacji idei 

Partnerstwa Wschodniego w kontekście nowej perspektywy finansowej UE oraz współpracy jednostek 

samorządowych i pozarządowych, w sferze gospodarczej, społecznej i kulturowej. W Dniach 

Partnerstwa Wschodniego wzięło udział kilkuset polityków, ekspertów, samorządowców, praktyków 

oraz artystów z ponad 16 krajów UE. Trzydniowe wydarzenie rozpoczęte zostało otwarciem wystawy 

fotografii „Eastreet vol. 2”, będącej jedyną na świecie tak dużą prezentacją fotografii ulicznej z Europy 

Wschodniej. Na wystawę składały się prace prezentujące przestrzeń publiczną krajów Europy 

Wschodniej, wybrane przez kuratorów w ramach otwartego konkursu. Konferencja pt. „Przegląd 

Partnerstwa Wschodniego. Wyzwania polityczne i przyszła perspektywa finansowa“, odbyła się  

w Parlamencie Europejskim w formule panelu politycznego, którego celem było m.in. przedstawienie 

bieżącej polityki Unii Europejskiej wobec państw objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego oraz 

stanowiska Polski w tym kontekście. Druga część konferencji poświęcona była propozycjom Komisji 

Europejskiej dotyczącym wspierania krajów objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego w latach 

2014 – 2020 oraz stanowisku dotyczącemu oczekiwań tych państw wobec instytucji europejskich. 
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Zorganizowano także warsztaty o tematyce społecznej, które odbyły się w siedzibie Europejskiego 

Funduszu na Rzecz Demokracji, podczas których dyskutowano na temat społecznego wymiaru 

Partnerstwa Wschodniego oraz projektów transgranicznych wdrażanych przez województwa Polski 

Wschodniej z partnerami ze Wschodu. W ramach warsztatów zaprezentowana została także 

multimedialna wystawa fotografii ilustrujących wydarzenia w Kijowie pt. „Oblicza EuroMajdanu”. Drugi 

dzień „Dni Partnerstwa Wschodniego” zakończył się  koncertem zespołu „The Ukrainians” oraz 

otwarciem wystawy „Rozwój przedsiębiorczości wśród młodzieży szkolnej opartej na twórczości 

artystycznej i rzemieślniczej”. Przedstawiała ona rękodzieło artystyczne wykonane przez uczniów 

Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania z Górowa Iławeckiego w różnych technikach takich 

jak: malarstwo na płótnie, pastel suchy, wyszywanie krzyżykiem na płótnie, malarstwo na szkle, 

rzeźba w drewnie. Drugie „Dni Partnerstwa Wschodniego” zorganizował Dom Polski Wschodniej  

w Brukseli we współpracy i pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Instytutu Adama Mickiewicza, Stałego Przedstawicielstwa RP 

w Brukseli, Ambasady RP w Królestwie Belgii, Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji, 

Fundacji Otwarty Dialog i Warsztatów Kultury z Lublina. Organizacja tego wydarzenia w obliczu 

konfliktu rosyjsko-ukraińskiego była doskonałą okazją do podsumowania efektów dotychczasowych 

działań w ramach Partnerstwa Wschodniego oraz dyskusji o przyszłości tego projektu. 

 
Koszt: 5 932,34 zł 
 
6 listopada 2014r., Rzeszów (Województwo Podkarpackie) 
Wizyta Ambasadora Królestwa Szwecji w Polsce w Województwie Podkarpackim 
 
Staffan Herrström – Ambasador Królestwa Szwecji w Polsce 
pułkownik Claes Nilsson - attaché obrony przy Ambasadzie Królestwa Szwecji w Polsce 
Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Jarosław Reczek, Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej. 
Adrian Biernacki – Oddział Współpracy Międzynarodowej 
 
Plany rozwojowe województwa na najbliższe lata, zainicjowanie współpracy gospodarczej  

i międzyregionalnej pomiędzy Podkarpaciem oraz szwedzkimi regionami, a także szczegóły, 

dotyczące perspektywy finansowej na lata 2014-2020 były głównymi tematami spotkania Marszałka 

Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla i ambasadora Szwecji w Polsce - Staffana 

Herrströma. Wizyta była doskonałą okazją do omówienia planów infrastrukturalnych oraz 

przedstawienia koncepcji uruchomienia połączenia lotniczego cargo Rzeszów-Miami. Ambasador 

Szwecji wyraził swoje wsparcie dla różnorodnych polsko-szwedzkich inicjatyw, zwracając szczególną 

uwagę na intensywny rozwój w dziedzinie innowacji oraz przemysłu lotniczego. Obie strony wyraziły 

swoje uznanie wobec dotychczasowych relacji w obszarze gospodarki, biorąc za przykład firmy 

działające na terenie Podkarpacia takie jak Skanska, Husquarna oraz Ikea. Podczas dyskusji nie 

brakowało również tematów, związanych z nadchodzącymi wyborami samorządowymi i sprawami, 

które stanowią najważniejsze punkty programowe trwającej kampanii wyborczej. Poruszono także 

kwestie budownictwa energooszczędnego i technologii używanych przy konstrukcji budynków 

pasywnych. Spotkanie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego było jednym z punktów 
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dwudniowej wizyty szwedzkiej delegacji na Podkarpaciu, w programie której znalazła się też min. 

wizyta na terenie zakładów produkcyjnych Doliny Lotniczej oraz wykład dla studentów wydziału 

ekonomicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 
Koszt wizyty: bez kosztów 
 
11 – 16 listopada 2014 r.,  Belgia (Bruksela) 
Udział w Światowych Targach  Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels 
Innova 2014”. Zaprezentowanie i zgłoszenie do międzynarodowego konkursu dwóch 
wynalazków z województwa podkarpackiego, stworzonych przez pracowników naukowych 
Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego.    
 
Sylwia Tęcza - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
Krystian Zachwiej – kierowca  
 
Światowe Targi Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA” 

są prestiżowym, międzynarodowym wydarzeniem w zakresie wynalazczości, nowoczesnych 

technologii i wdrażaniu postępu technicznego. Skupiają one największe instytuty naukowe na świecie, 

firmy i konsorcja przemysłowe, jak również regiony z różnych stron świata. Udział Województwa 

Podkarpackiego w tym przedsięwzięciu był okazją do przeprowadzenia działań budujących wizerunek 

Podkarpackiego, jako jednego z najbardziej innowacyjnych regionów w Europie Wschodniej, 

charakteryzującego się wysokim poziomem nowoczesnych rozwiązań w nauce i przemyśle, 

oferującego atrakcyjne kierunki kształcenia. Na stoisku wspólnie z Województwem Podkarpackim 

zaprezentowała się również Politechnika Rzeszowska i Uniwersytet Rzeszowski. Wynalazki obu 

Uczelni spotkały się z dużym uznaniem międzynarodowego jury, które przyznało obu Uczelniom 

srebrne medale. 

 
Koszt wyjazdu: 9 368 zł. 
 
11 listopada – 4 grudnia 2014r., Bruksela (Belgia) 
Zapoznanie się z funkcjonowaniem Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego  
w Brukseli 
 
Bartosz Czarnecki – Departament Promocji, Turystyki, Sporu i Współpracy Międzynarodowej 
 
Praca (staż) w Przedstawicielstwie Województwa Podkarpackiego w Brukseli Cel wyjazdu: 

Próba identyfikacji obszarów możliwych usprawnień w funkcjonowaniu Przedstawicielstwa 

Województwa Podkarpackiego w Brukseli działającego w ramach Domu Polski Wschodniej, 

Bezpośrednie zapoznanie się z funkcjonowaniem najważniejszych instytucji Unii Europejskiej oraz 

organizacji mających wpływ na tworzenie prawa unijnego 

W trakcie pobytu w Przedstawicielstwie Województwa Podkarpackiego w Brukseli realizowano 

zadania, polegające m.in. na: 

a) udziale w konferencjach, warsztatach, debatach oraz posiedzeniach grup politycznych, komisji 

parlamentarnych i instytucji unijnych oraz w innych wydarzeniach organizowanych w Brukseli; 

b) tworzeniu sieci bezpośrednich kontaktów z biurami poselskimi i innymi przedstawicielstwami 

działającymi w Brukseli; 
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c) prowadzeniu działalności promocyjnej na rzecz Województwa Podkarpackiego w Brukseli, 

d) realizacji projektów organizowanych w ramach Domu Polski Wschodniej w Brukseli. 

Ad. a) Zadanie obejmowało udział w 9 konferencjach, 4 warsztatach, 3 debatach, oraz 5 

posiedzeniach grup politycznych, komisji parlamentarnych i innych instytucji unijnych. 

Ad. b.) Podczas pobytu w Brukseli nawiązano kontakt i bliską współpracę z pracownikami Biura Posła 

do Parlamentu Europejskiego, Pana Tomasza Poręby - z Panią Joanną Rejdych [Head of Unit 

(AFET), Political Adviser (REGI); EKR] oraz Panią Katarzyną Ochman-Kamińską [Press Officer; EKR]. 

Podczas pobytu nawiązano również kontakt z Panem Wojciechem Łapińskim – Ekspertem w Wydziale 

Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli. 

Ad. c.) Współorganizacja stoiska promocyjnego Województwa Podkarpackiego i udział w 63. Edycji 

Międzynarodowych Targów „Brussels Innova 2014”, poświęconych transferowi technologii i wdrażaniu 

postępu technologicznego. 

Ad. d.)Zadanie obejmowało udział w bieżącej pracy Przedstawicielstwa Województwa Podkarpackiego 

w Brukseli, spotkaniach Przedstawicieli poszczególnych województw oraz pomoc przy 

współorganizacji wydarzeń i projektów realizowanych wspólnie w ramach Domu Polski Wschodniej 

w Brukseli, w tym m.in. uroczystego spotkania Klubu Domu Polski Wschodniej w związku z 5 rocznicą 

utworzenia i działalności DPW.  

Szczegółowe sprawozdanie z pracy w Przedstawicielstwie Województwa Podkarpackiego w Brukseli 

wraz ze szczegółowym harmonogram pobytu dostępne jest w Oddziale współpracy międzynarodowej 

 
Koszt wyjazdu: 8 586 zł 
 
 
15 –21 listopada 2014 r., Los Angeles, San Francisco (USA) 
Udział w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji   

     
Piotr Czerepiuk – Departament Rozwoju Regionalnego (Pełnomocnik Zarządu ds. Regionalnej 
Strategii Innowacji) 
 
Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji  to wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych we współpracy m.in. z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym 

Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Środowiska, Polską Agencją 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Patentowym i innymi instytucjami, których celem jest promocja 

polskiej innowacyjności w różnych obszarach. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali również 

przedstawiciele administracji amerykańskiej, w tym władze San Francisco i Los Angeles, a także 

przedstawiciele Departamentu Stanu i Departamentu Handlu. Tydzień Innowacji obejmował cykl 

konferencji, debat oraz wykładów i wydarzeń towarzyszących, których celem będzie inicjowanie 

współpracy amerykańskich i polskich partnerów - przedstawicieli rządu, biznesu i nauki. Celem 

inicjatywy było wzmocnienie wizerunku Polski, jako kraju innowacyjnego, w tym m.in. prezentacja 

zaawansowanych technologii w przemyśle kreatywnym, biomedycynie, sektorze finansowym i na 

rynku kapitałowym, sektorze IT/ICT, nauce, wzornictwie etc. oraz przedstawienie polskich 

przedsiębiorców, jako wartościowych i wiarygodnych partnerów dla firm amerykańskich. W ramach 

PATI przedstawiciel regionu uczestniczył między innymi w wizytach studyjnych w laboratoriach NASA:  
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w Pasadenie (Jet Propulsion Laboratory - Laboratorium Napędu Odrzutowego) i oraz w San Francisco 

(Ames Research Center Overview - Centrum Badawcze imienia Josepha Amesa). Odbyło się również 

spotkanie w Zakładach Boeinga w Los Angeles, które zajmują się głównie produkcją na zlecenie rządu 

USA w obszarze zamówień wojskowych oraz przemysłu kosmicznego. Podczas spotkania  

z kierownictwem laboratorium JPL  ze strony Pani wiceminister spraw zagranicznych Katarzyny 

Kacperczyk padła propozycja zorganizowania w przyszłym roku w Kalifornii wizyty 

studyjnej/konferencji/spotkań B2B przedstawicieli polskiego przemysłu (szczególnie branży lotniczej) 

zainteresowanych współpracą z amerykanami obszarze „space industry”. Strona amerykańska 

pozostaje otwarta na taką współpracę. Obecny na spotkaniu przedstawiciel Konsulatu RP, 

zapowiedział podjęcie przygotowań do organizacji tego typu wydarzenia. Podkarpackie, z uwagi na 

swoją specjalizację „lotnictwo i kosmonautyka” oraz obecność w regionie amerykańskich inwestycji 

właśnie w branży lotniczej powinno być zainteresowane tym bardzo perspektywicznym kierunkiem 

współpracy. 

 
Koszt wyjazdu: 10779.2 zł ( z budżetu woj. 808,44 zł, refundacja: 
projekt systemowy „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii 
Innowacji w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim”  w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki) 
 
 
18 – 20 listopada.2014 r., , Liptowski Mikulasz (Słowacja) 
Udział w posiedzeniu Grupy Roboczej ds. przygotowania PWT PL-SK 2014-2020 
Udział w spotkaniu Komitetu Monitorującego PWT PL-SK-2007-2013 
 
Jerzy Rodzeń -  zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego 
Marek Rainer – Departament Rozwoju Regionalnego  
Tadeusz Kasperek (kierowca) 
 

Grupa Robocza: 

- Informacja na temat stanu prac  

- Uwagi Komisji Europejskiej do projektu programu 

- Zadania Regionalnych Punktów Kontaktowych  

- Budżet Pomocy Technicznej – podział na instytucje  

- Komitet Monitorujący – skład, w tym kwestia udziału partnerów społeczno-gospodarczych  

- Projekty flagowe – plan działań 

- Pakiet aplikacyjny – szczegółowy harmonogram prac 

- Harmonogram naborów 

- FMP - koncepcja funkcjonowania projektów parasolowych  

Komitet Monitorujący: 

- Informacja nt. stanu wdrażania I i II osi priorytetowej Programu; 

- Kontraktacja, certyfikacja, wykonanie zasady N+3/2; 

- Realizacja wskaźników Programu. 

- Informacja nt. stanu wdrażania III osi priorytetowej Programu – Projekt Parasolowy (stan 

realizacji rzeczowej i finansowej). 
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- Informacja nt. stanu wdrażania IV osi priorytetowej Programu – Pomoc Techniczna; 

- Zatwierdzenie zmian w projekcie Pomocy Technicznej Koordynatora Krajowego. 

- Dyskusja i decyzja KM ws.  zmian w projektach. 

- Dyskusja i decyzja KM ws. zmian w projekcie parasolowym.  

- Informacja nt. działań podejmowanych w zw. z oszczędnościami w Programie. 

- Informacja nt. procedur związanych z zamknięciem Programu oraz nt. rozpoczęcia ewaluacji 

ex-post Programu. 

- Informacja nt.  działań WST od ostatniego posiedzenia KM (w tym działań informacyjno-

promocyjnych) oraz przedstawienie planowanych działań w roku 2015. 

Informacja dotycząca postępu prac Grupy roboczej ds. Programu PL-SK 2014-2020 

 
Koszt wyjazdu: 1 868,55 zł 
 
18 – 20 listopada 2014r., Arłamów (Województwo Podkarpackie) 
Oficjalna wizyta przedstawicieli Kraju Zlinskiego w Województwei Podkarpackim 
 
Mr. Ivan Mařák, Zastępca Hejtmana Kraju Zlinskiego 
Mr. Peter Hunák, Oddział Stosunków Zewnętrznych 
Ms. Alena Žáčková, Oddział Stosunków Zewnętrznych 
Ms. Lenka  Křesadlová, Dyrektor Centrum Metodologiczne Narodowego Instytutu Ogrodnictwa), 
Department Kroměříž 
tłumacz 
kierowca 
 
Bogdan Romaniuk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 
Maria Michur – Ziemba – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
Paulina Bak – Jachna – Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
Janusz Skoczylas - kierowca 
 
Podczas dwudniowej oficjalnej wizyty delegacji z Kraju Zlinskiego w Województwie Podkarpackim 

dyskutowano na temat turystyki, ekoturystyki, współpracy kulturalnej a także o możliwościach 

aplikowania o środki z Funduszu Wyszehradzkiego w celu realizacji wspólnych projektów. Głównym 

priorytetem będzie rozwój turystyki, stąd też Ivan Marak, Wicehejtman Kraju Zlinskiego wraz  

z Peterem Hunakiem, Dyrektorem ds. Współpracy Międzynarodowej przedstawili propozycję 

włączenia województwa podkarpackiego w realizację projektu „Europejski Szlak Kulturowy Św. Cyryla 

i Metodego”. Projekt będzie miał na celu ugruntowanie europejskiej tożsamości kulturowej, a także 

zachowanie i ochronę dziedzictwa jako źródła społecznego, ekonomicznego i kulturowego rozwoju 

otoczenia w którym żyjemy. Ponadto przyznanie turystyce kulturowej znaczenie priorytetowe jak 

również promocję szeroko rozumianej kultury Europy. Zaproszeni na spotkanie eksperci  

z województwa podkarpackiego zarówno ks. Bogdan Janik, Dyrektor Ośrodka Wypoczynkowo-

Rehabilitacyjnego "Caritas" w Myczkowcach jak również Krzysztof Staszewski, Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia „Pro Carpathia” z zadowoleniem przyjęli propozycje przyszłej współpracy. Wstępnie 

nakreślono przebieg szlaku po stronie województwa podkarpackiego wraz z dalszą perspektywa jego 

przedłużenia na Słowację i Ukrainę.Następnie odbyło się spotkanie, którego gospodarzem był Narcyz 
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Piórecki, Dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach. W spotkaniu tym uczestniczyli 

pracownicy Arboretum, przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Muzeum – Zamku  

w Łańcucie. Dokonano podsumowania październikowej wizyty w Czechach zorganizowanej w ramach 

realizacji projektu Narodowego Centrum Ogrodnictwa w Kromeriz. Dyskusję jednak zdominowały 

kwestie związane z dalszymi możliwościami współpracy. Wstępnie wypracowano zarys projektu, który 

zainteresowane strony złożą w ramach Funduszu Wyszehardzkiego. Jednym z punktów wizyty była 

wizyta w Oranżerii oraz Ogrodach Muzeum – Zamku w Łańcucie. Punktem kulminacyjnym wizyty było 

spotkanie z Bogdanem Romaniukiem, Członkiem Zarządu Województwa Podkarpackiego podczas 

którego zaprezentowano wspólnie wypracowane propozycje działań i planów na przyszły rok. 

Uzgodniono, także iż samorząd województwa podkarpackiego aktywnie włączy się w działania 

związane z udziałem młodzieży z województwa podkarpackiego w 55 Międzynarodowym Festiwalu 

Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się w dniach 29 maja – 4 czerwca 2015 r. w Zlinie. Obecna na 

spotkaniu Edyta Mucha, Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego 

zadeklarowała, iż w działanie to zostaną zaangażowane stosowne podmioty, które przeprowadzą 

procedurę konkursową. 

 
Koszt wizyty: 4 756 zł 
 
23 – 26 listopada 2014r. Bruksela (Belgia) 
Spotkanie horyzontalne. Kolejna runda negocjacji RPO 2014 – 2020w zakresie EFS 
 
Adam Hamryszczak – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 
Norbert Tomkiewicz – Departament Zarządzania RPO 
Andrzej Burnat - Departament Zarządzania RPO 
 
Podczas negocjacji: 

ustalono wparcie na dotacje dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, dla osób  

w najtrudniejszej sytuacji finansowej oraz wsparcie w postaci zwrotnej- pożyczki; zachowano 

preferencje dla osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym i posiadających 3 i więcej 

dzieci; wynegocjowano zapisy dot. działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych dla kobiet 

będących w ciąży jak również młodych matek; utrzymano wsparcie w postaci pomocy stypendialnej 

dla zdolnych uczniów, którym niekorzystna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny  

 
Koszt wyjazdu: 484,64 zł z budżetu województwa, kwota refundowana 12 368,50 zł  
 
 
26 listopada 2014 r., Rzeszów,  
Wizyta Ambasadora Kanady w Województwie Podkarpackim 
 
Alexandra Bugailiskis – ambasador Kanady w Rzeczpospolitej Polskiej 
 
Bogdan Romaniuk –  Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego  
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
Katarzyna Stachowicz – Departament Promocji, Turystyki, Sporu i Współpracy Międzynarodowej 
Piotr Kwaśniak – Departament Promocji, Turystyki, Sporu i Współpracy Międzynarodowej 
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Bogdan Romaniuk, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, spotkał się w środę 26 listopada 

z Alexandrą Bugailiskis, Ambasadorem Kanady w Rzeczpospolitej Polskiej. Rozmawiali m.in.  

o przyszłej współpracy. Spotkanie miało charakter kurtuazyjny. Rozmawiano m.in. o kanadyjskich 

inwestycjach na Podkarpaciu, umowie o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Unią Europejską oraz 

historycznych związkach łączących Polskę i Kanadę. Bogdan Romaniuk wspomniał również  

o planowanych połączeniach cargo z Rzeszowa do Ameryki. Pani Ambasador zauważyła, że ten 

strategiczny dla naszego regionu projekt mógłby przynieść korzyści również Kanadzie. Wyraziła także 

duże zainteresowanie i poparcie dla planów organizacji Zjazdu Kongresu Polonii Amerykańskiej  

w 2016 roku w stolicy województwa podkarpackiego oraz budowy Muzeum Polaków Ratujących 

Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej. Tematem rozmów była także zakreślenie 

możliwych, przyszłych obszarów współpracy w branży filmowej oraz medycznej. Oprócz wizyty  

w Urzędzie Marszałkowskim, Pani Ambasador obyła również spotkania z Wojewodą Podkarpackim  

i Prezydentem Miasta Rzeszowa. Złożyła również wizytę w kanadyjskiej firmie Heli-One Poland, która 

zajmuje się serwisowaniem i przeglądem śmigłowców. Była to pierwsza oficjalna wizyta Jej 

Ekscelencji w województwie podkarpackim. 

 
Koszt wizyty: bez kosztów 
  
 
26 – 30 listopada 2014 r., Tibilisi, telavi (Gruzja) 
Organizacja stoiska podczas Zimowego Kiermaszu dyplomatycznego w Tibilisi oraz wizyta  
w Polsko – Gruzińskim Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości w Telavi. 
 
Maria Michur – Ziemba - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
Justyna Dec - Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
 
Polsko – Gruzińskie Centrum Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości w Telavi powstało w 2013 r.  

z inicjatywy Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji projektu PPR 2013 pn. „Podkarpackie 

wspomaga rozwój regionalny Regionu Kachetia poprzez wspieranie instytucji otoczenia biznesu  

w Regionie Kachetia”. Podczas spotkania z kierownikiem Centrum – Panem Valerianem Gremelashvili 

zostały omówione zagadnienia związane z funkcjonowaniem Centrum oraz ustalono przyszłe kierunki 

współpracy. Za działania wspólnego zainteresowania uznano organizację wizyty studyjnej dla 

touroperatorów z naszego regionu, organizację w Kachetii warsztatów dla gestorów baz 

gastronomicznych z terenu województwa podkarpackiego, celem których będzie przekazanie wiedzy 

na temat przygotowywania gruzińskich specjałów kulinarnych, współpracę w zakresie gospodarki tj. 

podejmowanie działań mających na celu nawiązanie polsko-gruzińskich kontaktów biznesowych oraz 

wspieranie dalszej współpracy branży winiarskiej z Kachetii i Podkarpacia z zakresu rozwoju ofert 

enoturystycznych oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie produkcji wina. Podczas spotkania  

w Centrum zostały omówienie także założenia i działania projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2015.  

W dniu 29 listopada przedstawiciele Województwa Podkarpackiego uczestniczyli w Zimowym 

Kiermaszu Dyplomatycznym w Tbilisi. Na przygotowanym przez Ambasadę RP w Tbilisi polskim 

stoisku promocyjnym dystrybuowane były oferty i produkty regionalne Województwa Podkarpackiego. 
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Kiermasz jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w Tbilisi, podczas którego istnieje możliwość 

zaprezentowania miast i regionów. Co roku przedsięwzięcie to odwiedza ok. 4 000 osób, w tym 

przedstawiciele władz centralnych i regionalnych Gruzji, korpus dyplomatyczny oraz przedsiębiorcy. 

Ponadto Pani Maria Michur-Ziemba, Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu  

i Współpracy Międzynarodowej spotkała się z Panem Andrzejem Cieszkowskim, Ambasadorem RP  

w Tbilisi. Podczas rozmów poruszono kwestie związane z perspektywistycznymi kierunkami 

współpracy Województwa Podkarpackiego z podmiotami gruzińskimi, a także podkreślono znaczenie 

realizacji projektów Polskiej pomocy rozwojowej nie tylko dla wspierania rozwoju Gruzji, lecz także we 

wzmacnianiu partnerskich relacji z gruzińskimi partnerami.  

 
Koszt wyjazdu: 7 581,01 zł 
 
30 listopada – 2 grudnia 2014r., Bruksela (Belgia) 
Spotkanie negocjacyjne RPO 2014 - 2020 
 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Adam Hamryszczak – Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym 
Andrzej Kulig – Dyrektor departamentu Ochrony Środowiska 
Maria Fajger – Dyrektor Departamentu Wspierani Przedsiębiorczości 
Jacek Nowocień – Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO 
Norbert Tomkiewicz – Departament Zarządzania RPO 
Tomasz Zieliński – Departament Zarządzania RPO 
 
Wynegocjowano wsparcie dla czterech uzdrowisk Województwa Podkarpackiego; potwierdzono 

możliwość realizacji projektu systemowego dot. promocji gospodarczej województwa podkarpackiego;  

wynegocjowano dofinansowanie dla tzw. ”małych Koperników”, udało się utrzymać wsparcie dla OSP 

 
Koszt wyjazdu: z budżetu województwa 9 073,52 zł, kwota refundowana: 22 657, 47 zł  
 
 
30 listopada – 2 grudnia 2014, Bruksela (Belgia) 
Udział w Europejskim Dniu Turystyki 
 
Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
 
Zapoznano się z priorytetami europejskiej polityki turystycznej na najbliższe lata. W trakcie EDT 

odbyła się min. dyskusja na temat tworzenia przez regiony i kraje członkowskie wspólnej destynacji 

turystycznej. Wspierane będą przede wszystkim digitalizacja i podnoszenie standardów usług, a także 

ograniczanie barier administracyjnych jak i udziału samej administracji w kreowaniu turystyki. Odbyto 

też spotkanie z Katarzyną Sobierajską, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, która 

poinformowała, że MSiT zabiega o stworzenie możliwości budowania ścieżek rowerowych w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

 
Koszt wyjazdu: 3467,29 zł 
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2 – 4 grudnia 2014 r., Dublin (Irlandia) 
Spotkanie z przedstawicielami władz Ryanair Ltd. dot. realizacji przyszłej umowy, której 
przedmiotem jest przygotowanie i realizacja kampanii promocyjnej projektu pn. Promocja 
województwa podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego. 
 
Michał Tabisz – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
Wiesław Durda – radca prawny, Departament Organizacyjno-Prawny,  
Piotr Kwaśniak – Departament Promocji, Turystyki, Sporu i Współpracy Międzynarodowej 

 

Podczas spotkania w Dublinie z przedstawicielami władz Ryanair Ltd. omówiono szczegóły 

następujących działania promocyjnych, które realizowane będą w ramach projektu pn. Promocja 

województwa podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego: 

- zamieszczenie reklamy województwa podkarpackiego na stronie internetowej przewoźnika 

lotniczego, na zewnątrz i wewnątrz samolotów oraz w czasopiśmie pokładowym; 

- umieszczenie bannerów reklamowych w mailach rozsyłanych przez przewoźnika lotniczego do 

klientów i partnerów biznesowych; 

- organizacja eventów promocyjnych/akcji marketingowych; 

- organizacja wyjazdów informacyjnych – study tour dla dziennikarzy zagranicznych. 

Wyjaśniono również kwestie dot. zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 

 
Koszt wyjazdu: 4 235 zł 
 
 
1-4 grudnia 2014 r. Bruksela, Belgia 
5 lecie Domu Polski Wschodniej 
Wysłuchanie Publiczne w PE dot. Europejskiej Sieci Transportowej 
Wizyta Dziennikarzy 
 
Władysław Ortyl -Marszałek Województwa 
Michał Tabisz – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
Katarzyna Stachowicz – Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
Tomasz Leyko – Rzecznik Prasowy 
Aleksandra Gorzelak-Nieduży – Biuro Prasowe 
Sebastian Kieszkowski – Biuro Prasowe 
 
Marszałek Władysław Ortyl wspólnie z marszałkami polskich regionów oraz  gośćmi z wielu unijnych 

instytucji świętowali 2 grudnia rocznicę powstania wspólnej reprezentacji województw Polski 

Wschodniej w Brukseli. W tym samym dniu w godzinach dopołudniowych  Marszałek uczestniczył 

aktywnie w negocjacjach zapisów RPO 2014-2020 z Komisją Europejską zorganizowanych w Stałym 

Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Następnie Marszałek reprezentował stanowisko województwa  

w wysłuchaniu publicznym przez Komisję ds. Turystyki i Transportu w Parlamencie Europejskim, 

poświęconym dostępności transportowej i łączności, z uwzględnianiem połączeń transgranicznych - 

przypadek Europy Centralnej i wschodnich państw członkowskich organizowanym z inicjatywy Posła 

Tomasza Poręby. Podczas wizyty w Parlamencie Marszałek odbył spotkanie z Panią Iskrą Mihaylovą, 

Przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego poświęcone nowej 
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perspektywie finansowej. Równocześnie z wizytą Marszałka w Brukseli przebywała grupa 

dziennikarzy z województwa podkarpackiego na zorganizowanej im przez Urząd Marszałkowski 

wizycie studyjnej. Dziennikarze uczestniczyli w punktach pobytu Marszałka, ponadto zapoznali się ze 

stanem funkcjonowania DPW w Brukseli, podsumowaniem pięcioletniej działalności placówki oraz 

planami na 2015 r. 

 

Koszt wyjazdu: 33 450 zł 
 
 
2 – 6 grudnia 2014r., Wurselen (Niemcy) 
Szkolenie w siedzibie firmy Lancom realizowane w ramach umowy OR.IV.273.1.39.2014 
 
Witold Smolik – Biuro Obsługi Informatycznej 
Paweł Rumiński – Biuro Obsługi Informatycznej 
 
Celem uczestnictwa był udział w autoryzowanym szkoleniu technicznym prowadzonym w siedzibie 

producenta Lancom Systems. W dniach 03.12.2014 – 05.12.2014 przeprowadzono i pomyślnie 

ukończono „Lancom Individual Workshop” co zostało potwierdzone stosownym certyfikatem. 

Wymieniono dane kontaktowe w celu kontynuowania współpracy w zakresie aspektów eksploatacji 

urządzeń i oprogramowania. 

 
Koszt wyjazdu: koszty w całości pokryte przez organizatora szkolenia 
 
 
4 – 5 grudnia 2014 r., Garching (k. Monachium), Niemcy 
Spotkanie z przedstawicielami Fusion For Energy i EuroFusion w sprawie realizacji projektu 
ELA-MAT Podkarpackie 
 
Piotr Czerepiuk – Departament Rozwoju Regionalnego  
Adam Maj- Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 
Marek Scholz- Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków 
Lesław Karpiński- Politechnika Rzeszowska 
 
Podczas spotkania przeprowadzono dyskusję dotyczącą następujących problemów: 

 - celowości wprowadzenia konsorcjum projektu ELA-MAT na europejską mapę drogową. W wyniku 

przeprowadzonych dyskusji ustalono, że nie jest to konieczne gdyż projekt IFMIF obejmujący tą 

problematykę jest na mapie drogowej do 2017, a obecność projektu ELA-MAT nie jest warunkiem 

koniecznym do uzyskania finansowania. 

 - omówiono konfigurację laboratorium ELA-MAT. Dr Pietro Barabaschi przedstawił aktualnie 

obowiązującą koncepcję laboratorium ENS. Jest to konfiguracja określana jako „DONES”  (DEMO  

Oriented  Neutron  Source) realizowanego w dwóch fazach. Koncepcja ta została przedstawiona  

w raporcie edytowanym przez A. Ibarra i R.Roma’n, opublikowanym w kwietniu 2014 r. Jednocześnie 

Pietro stwierdził, że w przypadku zadeklarowania administrowania laboratorium przez F4E budżet 

niezbędny do jego działania (rzędu 20 mln EUR/rok) byłby zabezpieczony przez administratora. 

 -  przeanalizowano niezbędne działania poprzedzające lipcowe spotkania Governing Board of the 

F4E. Warunkiem koniecznym do uruchomienia realizacji projektu ELA-MAT na Podkarpaciu jest 
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zgłoszenie przez przedstawicieli Polski deklaracji gotowości przyjęcia projektu przez polską stronę bez 

zobowiązań finansowych ze strony polskiej. Pietro Barabaschi zadeklarował gotowość wzięcia udziału 

w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Nauki (minister prof. Duch). 

Koszt wyjazdu: 3182,13 zł ( z budżetu województwa 238,66 zł, pozostała kwota refundacja) projekt 
systemowy „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji  
w latach 2007-2014 w województwie podkarpackim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 
 
10 grudnia 2014 r., Rzeszów 
Spotkanie z konsul Generalną USA w Krakowie Ellen Germain 
 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Michał Tabisz – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
Piotr Kwaśniak – Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 
 
Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl spotkał się z Konsul Generalną USA  

w Krakowie Ellen Germain. Podczas wizyty rozmawiano głównie na tematy gospodarcze. Witając 

panią konsul marszałek wspomniał o licznych związkach Podkarpacia ze Stanami Zjednoczonymi, 

podając za przykład niedawno podpisane Memorandum o Współpracy pomiędzy Województwem 

Podkarpackim a Stowarzyszeniem Izb Handlowych Ameryki Łacińskiej w Stanach Zjednoczonych 

CAMACOL. I właśnie sprawy gospodarcze były głównymi tematami rozmowy. Marszałek Władysław 

Ortyl przedstawił wizję nadania Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Rzeszów-Jasionka funkcji 

ponadregionalnego centrum logistycznego. Jest to oczywiście związane z planami uruchomienia 

połączeń cargo do Stanów Zjednoczonych. Temu celowi służyć będzie z pewnością uruchomienie 

przejścia fitosanitarnego, które planowane jest na początek przyszłego roku. Poruszając plany 

rozwojowe podrzeszowskiego lotniska, marszałek podkreślił także potrzebę uruchomienia lotów 

pasażerskich z Rzeszowa do USA. Konsul Ellen Germain wspomniała natomiast m.in. o licznych 

amerykańskich inwestycjach na Podkarpaciu. Interesowały ją również plany inwestycyjne Podkarpacia 

w związku z nową perspektywą finansową 2014 – 2020. Marszałek zaprezentował swoją wizję 

wykorzystania nowych środków europejskich, które mogłyby przysłużyć się modernizacji 

podkarpackiego przemysłu, budowie centrów badawczych czy unowocześnieniu służby zdrowia. 

Konsul Generalna Ellen Germain wyraziła także duże zainteresowanie i poparcie dla planów 

organizacji Zjazdu Kongresu Polonii Amerykańskiej w 2016 roku w stolicy województwa 

podkarpackiego, który mógłby zbiec się w czasie z otwarciem Podkarpackiego Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowego. 

 
Koszt wizyty: bez kosztów 
 
 
10 grudnia 2014 r. Lwów (Ukraina)  
Udział w konferencji naukowej „Kościół katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu 
dwóch totalitaryzmów 
 
Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego 
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Maria Michur – Ziemba - Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
Janusz Skoczylas – kierowca  
 
Kościół Katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990)”  

to tytuł konferencji naukowej, która odbyła się 10 grudnia we Lwowie. Uczestniczył w niej Członek 

Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek. Seminarium odbyło się dzięki 

zaangażowaniu  Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Uniwersytetu Papieskiego Jana 

Pawła II w Krakowie, Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej Obrządku 

Łacińskiego we Lwowie i Parafii Bazyliki Metropolitalnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

Obrządku Łacińskiego we Lwowie.Stanisław Kruczek podczas swojego wystąpienia odniósł się do roli 

kościoła w walce z dyktaturami- Totalitaryzmy XX wieku – nazizm i komunizm dokonały ogromnego 

spustoszenia nie tylko na gruncie materialnym, ale także duchowym europejskich społeczeństw. Nigdy 

wcześniej narody Europy Środkowo-Wschodniej nie miały do czynienia z tak ogromną nienawiścią 

wobec ich duchowego dziedzictwa, połączoną z zawieruchą niosącą upadek moralny. Totalitaryzmy, 

które na przestrzeni lat konsekwentnie dążyły do usunięcia chrześcijaństwa z życia publicznego, 

zostały ostatecznie pokonane siłą wiernych Kościoła Katolickiego – mówił do zebranych. 

Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa 

Metropolity Lwowskiego Obrządku Łacińskiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego 

Władysława Ortyla. Udział w konferencji zgłosili przedstawiciele ośrodków naukowych, m.in.: katolicki 

Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet 

Rzeszowski, Uniwersytet w Szegedzie, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii Polskiej Akademii 

Nauk, Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 

Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu.  

 
Koszt wyjazdu:  525,01 zł 
 
12 grudnia 2014 r., Rzeszów 
Robocza wizyta przedstawiciela rządu Kraju Związkowego Saary w Województwie 
Podkarpackim 
 
Hans Bollinger – przedstawiciel rządu Kraju Związkowego Saary 

Wojciech Buczak – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 

Jolanta Róża Kozłowska – doradca marszałka 

Jarosław Reczek – Dyrektor Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 

Magdalena Szpytma – Departament Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy Międzynarodowej 

 
Głównym tematem spotkania była współpraca Województwa Podkarpackiego z niemieckim regionem 

partnerskim Krajem Związkowym Saary. Rozmawiano przede wszystkim o dotychczasowych  

i planowanych w przyszłości kontaktach Podkarpacia z Krajem Saary, podkreślając ich znaczenie  

i wyrażając przekonanie, że będą się one rozwijały z korzyścią dla obu stron. Współpraca z Krajem 

Związkowym Saary ma wieloletnią i bogatą tradycję, a dowodem na to są różnorodne inicjatywy (m.in. 
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w zakresie nauki i szkolnictwa oraz kultury) realizowane w oparciu o podpisane w maju 2009 r. 

Wspólne Oświadczenie o współpracy międzyregionalnej między obydwoma regionami. 

 
Koszt wizyty: 203,00 zł 
 
 
21- 23 grudnia 2014 r., Orlando (Stany Zjednoczone) 
Udział w negocjacjach z firmą National Air Cargo dotyczących uruchomienia bezpośrednich 
połączeń lotniczych Rzeszów – Stany Zjednoczone Ameryki 
 
Michał Tabisz – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu i Współpracy 
Międzynarodowej 
 
22.12.2014 r. w siedzibie amerykańskich linii lotniczych w Orlando odbyło się spotkanie  

z przedstawicielami zarządu National Air Cargo. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Portu 

Lotniczego Rzeszów-Jasionka, przedstawiciele firmy WSK „PZL Rzeszów” oraz telefonicznie – 

przedstawiciele firm korporacji United Technologies, mających swoje zakłady na Podkarpaciu  

i eksportujących do USA. Podczas spotkania omówiono możliwości i wyzwania związane 

z potencjalnym uruchomieniem bezpośrednich połączeń lotniczych cargo z Rzeszowa do Stanów 

Zjednoczonych. 

 
Koszt wyjazdu: 10 178,98 zł 
 



UCHWAŁA Nr 16 / 306 / 15 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 21 stycznia 2015 r. 

  
w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. 

 
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 30a ust. 4 i 5 oraz art. 91d 
pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 z późn. zm.), 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Postanawia się przedłożyć:   

1) Sejmikowi Województwa Podkarpackiego, 
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie, 
3) dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, 
4) dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta 

Pawlikowskiego w Przemyślu, 
5) dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, 
6) dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, 
7) dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie, 
8) dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku, 
9) dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku, 
10) dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu, 
11) dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach, 
12) dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy, 
13) dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 
14) dyrektorowi Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w Rzeszowie, 
15) dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Rzeszowie, 
16) dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Łańcucie, 
17) dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Stalowej Woli, 
18) dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Przemyślu, 
19) dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Jaśle, 
20) dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju, 
21) dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Sanoku, 
22) dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Mielcu, 
23) Podkarpackiemu Zarządowi Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, 



24) Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie, 
25) Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, 
26) Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Przemyślu  
27) Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Stalowej 

Woli, 
 
- sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Województwo Podkarpackie, stanowiące załącznik do uchwały. 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 



Nazwa województwa
Nazwa powiatu

Nazwa gminy
WK PK GK GT

kod TERYT 18

podaj pełny kod JST wpisz kod wpisz kod wpisz kod
od dnia 1 stycznia 

do dnia 31 sierpnia (B1)
od dnia 1 września 

do dnia 31 grudnia (B2)

Rok podlegający analizie:  2014
Kwota bazowa 

(zgodnie z ustawą budżetową 
na rok podlegający analizie)

2 717,59 2 717,59

od dnia 
1 stycznia do 

dnia 31 
sierpnia 

od dnia 
1 września do 

dnia 31 grudnia 

(kol. 3 x B1) (kol. 3 x B2)
8x(kol. 4x 

kol.6)+4x(kol.5xkol.7)
(kol. 9 - kol. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 nauczyciel stażysta 100% 2 717,59 2 717,59 22,24 16,58 663 744,18 646 082,94 -17 661,24 
2 nauczyciel kontraktowy 111% 3 016,52 3 016,52 93,32 79,10 3 206 440,10 3 670 403,72 463 963,62
3 nauczyciel mianowany 144% 3 913,33 3 913,33 105,39 101,31 4 885 244,64 5 120 872,00 235 627,36
4 nauczyciel dyplomowany 184% 5 000,37 5 000,37 267,64 252,59 15 758 566,05 17 204 561,84 1 445 995,79

16-01-2015
Anna Ćwikła - 
inspektor

(data sporządzenia) (osoba sporządzająca1 (imię, nazwisko, stanowisko))

1 Osoba, która faktycznie sporządziła sprawozdanie.
2 Przedstawiciel organu prowadzącego w rozumieniu art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela

(osoba zatwierdzająca2 (imię, nazwisko, stanowisko))

Wydatki poniesione w roku 
na wynagrodzenia w 

składnikach wskazanych w 
art. 30 ust.1 Karty 

Nauczyciela

podaj pełny kod JST
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Kwota różnicy 

podkarpackie

Lp.

Średnie  wynagrodzenie 

Suma iloczynów 
średniorocznej liczby etatów 
i średnich wynagrodzeń, o 
których mowa w art. 30 ust. 

3 Karty Nauczyciela, 
ustalonych dla okresów 

obowiązywania 
poszczególnych kwot 

bazowych

Średnioroczna liczba etatów 
ustalana dla okresów 

obowiązywania 
poszczególnych kwot 

bazowych 
Wskaźniki 

określone w 
art. 30 ust. 3 

Karty 
Nauczyciela

od dnia 
1 stycznia do 

dnia 31 
sierpnia 

od dnia 
1 września do 

dnia 31 grudnia 

Stopnie awansu 
zawodowego

Wersja elektroniczna sprawozdania za 2013 r. [wersja wzoru z 2013.10.28 - MEN, www.men.gov.pl] Wydrukowano  dnia: 2015-02-13
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KZ.I.0021.3.2015.AW 
 

 
INFORMACJA  

z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji 
w okresie od 16 stycznia 2015 r. do 6 lutego 2015 r. 

 

 
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego 
obradował na posiedzeniach: 
 nr 15 w dniu 16 stycznia 2015 r., 
 nr 16 w dniu 21 stycznia 2015 r., 
 nr 17 w dniu 26 stycznia 2015 r., 
 nr 18 w dniu 26 stycznia 2015 r., 
 nr 19 w dniu 27 stycznia 2015 r., 
 nr 20 w dniu 28 stycznia 2015 r., 
 nr 21 w dniu 3 lutego 2015 r., 
 nr 22 w dniu 4 lutego 2015 r., 
 nr 23 w dniu 6 lutego 2015 r. 

 
 

Przedmiotem 15. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 16 stycznia 2015 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
 przekazania oświetlenia ulicznego zrealizowanego w ramach inwestycji  

pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 
Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy  
w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II” na rzecz Gminy 
Tuszów Narodowy, 

 rozwiązania umowy o pracę dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu. 

 
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 

Zarząd Województwa przyjął 4 projekty uchwał Sejmiku Województwa, które 
przekazano pod obrady Sejmiku.  

 
3. Pozostałe tematy. 
 
1) Informacja na temat projektów „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – 

województwo podkarpackie”, „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – 
promocja”. 

2) Informacja na temat organizowania przez Województwo Podkarpackie 
kolejowych przewozów pasażerskich w 2015 r.  

3) Informacja na temat stanu realizacji projektu Budowa Centrum Wystawienniczo-
Kongresowego Województwa Podkarpackiego. 

4) Informacja na temat stanu negocjacji RPO WP 2014-2020 z Komisją Europejską. 
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Przedmiotem 16. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 21 stycznia 2015 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej /4 uchwały/, 
 wyrażenia zgody na pokrycie ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego 

wydatków związanych z kosztami wynagrodzenia stanowiska Konsultanta 
regionalnego oraz delegacji krajowych i zagranicznych w ramach realizacji 
projektu pn. „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, 

 wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz 
odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów-Zachodni z węzłem S-19 Jasionka 
połączony w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi - Nr 9 Radom 
- Barwinek i Nr 19 Kuźnica - Rzeszów oraz linią kolejową L71” realizowanego ze 
środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, 

 złożenia odwołania od decyzji administracyjnej, 
 wyrażenia zgody na udział Województwa Podkarpackiego w targach Air Cargo 

Monachium 2015, 
 przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 

„55. Plebiscytu na Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców Podkarpacia 
2014 r.”, 

 wyrażenia zgody na wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego, 
 wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  

w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego 
Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli, 

 wyrażenia zgody dla dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych  
w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie wyposażenia z Nauczycielskiego 
Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie na rzecz Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, 

 sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, 
 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 2014/2015, 

 zawarcia umowy dotacji pomiędzy Województwem Podkarpackim a Wojewodą 
Podkarpackim na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochronie 
przyrody, 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o., 

 wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych, 
 realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 dla Sekretariatu Regionalnego 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim /2 uchwały/, 
 przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego dotyczącej określenia ogólnej powierzchni 
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przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw 
w roku 2015 w województwie podkarpackim, 

 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości położonej w Przemyślu, 

 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości położonej w Krośnie, 

 przeprowadzenia kontroli w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, 
 zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  

im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 
 zmiany uchwały Nr 10/223/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  

30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. 
Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu. 

 
Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy sprostowana omyłki pisarskiej poprzez 
wpisanie poprawnego nazwiska członka Komisji Konkursowej. 

 
 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie, 
 zabezpieczenia środków finansowych, 
 zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu „Sieć COIE ” 

w I kwartale 2015 r., 
 wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych, 
 zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie 
udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do 
których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 nieodpłatnego przekazania Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie dokumentacji technicznej opracowanej w ramach projektu 
„Wsparcie procesu tworzenia projektów przewidzianych do realizacji  
w perspektywie finansowej 2014-2020 poprzez przygotowanie dokumentacji  
w 2014 roku” finansowanego z RPO WP 2007-2013 z Osi Priorytetowej VIII 
Pomoc techniczna, 

 realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 zmiany uchwały Nr 245/5914/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 28 czerwca 2013 r. 
 
Przedmiotowa zmiana dotyczy uchwały w sprawie przyjęcia Listy rezerwowej 
Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.4 RPO WP. Polega ona 
na usunięciu z ww. listy projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie  
pn.: „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego 
poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt zapewniający 
zapobieganie, przeciwdziałanie oraz likwidację negatywnych skutków zagrożeń 
naturalnych, technologicznych oraz społecznych” /z uwagi na planowany wybór 
projektu do dofinansowania/.  
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 zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 ogłoszenia konsultacji społecznych projektów zgłoszonych do Indykatywnego 
wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na 
lata 2007-2013, 

 dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego  
pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie województwa podkarpackiego 
poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt …” do 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 
priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 
Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 ustanowienia procedury wyboru członków Komitetu Monitorującego Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie 
projektu /5 uchwał/, 

 zmiany Uchwały Nr 193/3677/09 z dnia 26 maja 2009 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 rozwiązania Umowy o dofinansowanie 
projektu pn.: „Dywersyfikacja działalności formy KONCEPTOR Łukasz 
Osadziński szansą na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez 
otwarcie stolarni i wdrożenie systemu IT” nr UDA-RPPK.01.01.00-18-458/08-00, 
zawartej z KONCEPTOR Łukasz Osadziński z Krakowa.  

 
 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 dalszego sposobu procedowania w zakresie 
projektu wybranego 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 /5 uchwał/, 

 dokonania ponownej oceny strategicznej projektu nr RPPK.01.01.00-18-134/13, 
pn.: „Zakup urządzeń do świadczenia usług geodezyjnych dla firmy GEOS  
z Ustrzyk Dolnych” złożonego przez Paweł Ostrówka Firma GEOS w ramach 
Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – 
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Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 udzielenia pełnomocnictwa. 
 
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 

Zarząd Województwa przyjął 10 projektów uchwał Sejmiku Województwa, które 
przekazano pod obrady Sejmiku.  
 

3. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
pn. „Zadąbrowie III”, położonego we wsi Zadąbrowie gmina Orły, 

 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Korczyna „Korczyna 6” etap II, 

 uzgodnienia projektu V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna. 
 

4. Pozostałe tematy. 
 

1) Informacja na temat realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów  
w 2014 roku. 

2) Informacja o zamiarze zbycia – sprzedaży przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca 
Pio w Przemyślu w drodze przetargu nieograniczonego aktywów trwałych  
o wartości początkowej (nabycia) od 5 000 zł do 15 000 zł. 

3) Informacja o zleceniach płatności ze środków europejskich przekazanych do 
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz 
beneficjentów w miesiącu grudniu 2014 r. w ramach RPO WP. 

4) Wstępne dane dotyczące wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego na 
2014 r. na podstawie sprawozdań miesięcznych za grudzień 2014 r. 
 
 

Przedmiotem 17. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 26 stycznia 2015 r. był następujący temat: 
 
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na  
2015 r.  

 
 
Przedmiotem 18. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 26 stycznia 2015 r. był następujący temat: 
 
1. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 
Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa, który 
przekazano pod obrady Sejmiku.  
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Przedmiotem 19. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 27 stycznia 2015 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
 planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2015 r. /2 uchwały/, 
 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r. /2 uchwały/, 
 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 
 upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań, 
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2015 zadań 

własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych, 
 uchylenia Uchwały Nr 15/292/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 

16 stycznia 2015 r. w sprawie przekazania oświetlenia ulicznego zrealizowanego 
w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów 
Narodowy w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap II” na 
rzecz Gminy Tuszów Narodowy, 

 przekazania oświetlenia ulicznego zrealizowanego w ramach inwestycji  
pn. „Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 
Nagnajów – Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy  
w km 20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi – etap III” na rzecz Gminy 
Tuszów Narodowy, 

 wyrażenia zgody na udział Województwa Podkarpackiego w konferencji „Pole 
Position – Investing in Poland” w Edynburgu, 

 wyrażenia zgody na udział Województwa Podkarpackiego w targach Paris Air 
Show 2015 oraz zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów – w celu 
organizacji wspólnego stoiska wystawienniczego, 

 powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosków o stypendia twórcze osób 
zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad 
zabytkami oraz określenia Regulaminu pracy Komisji, 

 udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2015 
roku, 

 wyrażenia zgody na postanowienia zawarte w treści projektu uchwały 
Zgromadzenia Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie, odbywającego się w trybie pisemnym, 

 uchylenia uchwały, 
 przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy  
ul. Łukasińskiego, 

 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie na 
przedłużenie umowy użyczenia, 

 zmiany wzorów Aneksów do Istotnych Postanowień Umów związanych  
z realizacją Projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” „PSIM”, 
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 zawarcia aneksu do Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych  
w ramach Umowy nr OR-IV.273.2.62.2013 z dnia 13.09.2013 na budowę  
i wdrożenie „Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej”, 

 zawarcia aneksu do Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych  
w ramach Umowy nr OR-IV.273.2.56.20134 z dnia 29.10.2014 na utrzymanie 
integracji Regionalnego Centrum Informacji Medycznej „RCIM” – pełnienie funkcji 
Administratora RCIM”, 

 udzielenia pełnomocnictwa /2 uchwały/, 
 zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków wynikających  

z realizacji zadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 w roku 2015, 

 skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. akt. I SA/Rz 911/14, 

 powołania Zespołu ds. przygotowania Programu Strategicznego Rozwoju 
Transportu Województwa Podkarpackiego, 

 przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego, 
 zaopiniowania wniosku Pani Małgorzaty Twarowskiej reprezentującej  

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa) 
z dnia 12 stycznia 2015 r. znak: J225-ILFWs-OC-0057, działającej  
z upoważnienia Inwestora - Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, 

 zmiany terminów realizacji i 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, 

 wyrażenia zgody na zmiany w projekcie pn. „Poprawa wizerunku miasta Dynów 
poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont 
infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I”, realizowanego przez Gminę 
Miejską Dynów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 zmiany wysokości korekty finansowej, 
 przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2015 rok dla 

RPO WP 2007 – 2013 i RPO WP 2014 – 2020, 
 wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie 

projektu, 
 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 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 
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Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje 
inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 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 polega na skreśleniu pozycji nr 34, 119 i 183 w załączniku 
nr 3 do ww. uchwały oraz odstąpieniu od dofinansowania projektów i podpisania 
Umowy o dofinansowanie następujących firm: 
1) Zakładu Usług Technicznych Jerzy Kunzek realizującego projekt pn. „Wzrost 

konkurencyjności i innowacyjności Zakładu Usług Technicznych J. Kunzek 
poprzez zakup nowoczesnej obrabiarki CNC oraz oprogramowania” nr - WND-
RPPK.01.01.00-18-641/13; 

2) Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego "WULKANEX - BIS" STAPIŃSKA 
BARBARA realizującego projekt pn. „Unowocześnienie usług w firmie 
"Wulkanex - bis" nr - WND-RPPK.01.01.00-18-419/13; 

3) PETROL Janina Nowak realizującej projekt pn. „Wzrost konkurencyjności 
firmy PETROL poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego” nr - WND-
RPPK.01.01.00-18-639/13. 

 
 wydłużenia terminu do zawarcia umów o dofinansowanie z Wnioskodawcami, 

których projekty zostały wybrane do dofinansowania Uchwałą Zarządu 
Województwa Podkarpackiego Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 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, Uchwałą Zarządu Województwa 
Podkarpackiego Nr 370/8857/14 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wyboru 
projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna 
Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – 
Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
z dnia 3 czerwca 2014 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego 
Nr 396/9417/14 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wyboru projektów z listy 
rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i Innowacyjna 
Gospodarka, działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – 
Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 356/8441/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
z dnia 3 czerwca 2014 r., 

 przyjęcia stanowiska dotyczącego zwiększenia dofinansowania, zmiany terminu 
realizacji oraz zakresu rzeczowego projektu kluczowego pn. „Regionalne 
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Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Łańcucki” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 przyjęcia Ramowego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania 
Przestrzennego w Rzeszowie na 2015 rok. 
 

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Zarząd Województwa przyjął 2 projekty uchwał Sejmiku Województwa, które 
przekazano pod obrady Sejmiku.  
 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego na 2015 rok. 
 

4. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 uzgodnienia projektu III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Cmolas - terenu we wsi Ostrowy 
Tuszowskie, 

 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 2/2014 w Ostrowach Tuszowskich, 

 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
terenu w Cmolasie. 
 

5. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zwrotu 
przez Auto Centrum Sp. z o.o. 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 pn.: „Inwestycja w innowacyjny system 
blacharsko-lakierniczy Firmy Auto-Centrum w Świlczy” nr UDA-RPPK.01.01.00-
18-061/09-00 z dnia 9 listopada 2010 r.  
 

6. Pozostałe tematy. 
 

1) Sprawozdanie z realizacji Ramowego programu pracy Podkarpackiego Biura 
Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w 2014 r. 

2) Raport roczny z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020” 
(Synteza). 

3) Wnioski o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.  

 
 
Przedmiotem 20. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 28 stycznia 2015 r. był następujący temat: 
 
1. Omówienie spraw związanych z planowanym odbiorem technicznym i końcowym 

trójczłonowego zespołu trakcyjnego z napędem elektrycznym typu 36WEa 
nabywanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2007-2013 – projekt POIiŚ 7.1-47 „Zakup taboru kolejowego do obsługi 
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połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez Województwa: Małopolskie, 
Podkarpackie, Śląskie i Świętokrzyskie”. 

 
 
Przedmiotem 21. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 3 lutego 2015 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 
 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Tarnobrzegu, 
 przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Pruchnik, 
 zmiany Uchwały Nr 418/9825/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

 
Przedmiotowa zmiana uchwały dotyczy korekty pikietażu zadania pn. Budowa 
odcinka przejściowego od km 0+019.11 (0+244,99 wg kilometra lokalnego) do  
km 0+051,64 (o+277,52 wg. kilometra lokalnego) drogi wojewódzkiej  
projektowanej w ramach realizowanych wspólnie zadań inwestycyjnych Gminy 
Miasta Rzeszów i Województwa Podkarpackiego. 

 
 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, 
 zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas konferencji „Cluster 

Evaluation Working Group”, 
 zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas koncertu  

pn. „Forum Miastu – Audiofeels – vocal play”, 
 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w 2015 roku, 
 ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie od roku szkolnego 
20015/2016, 

 ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu od roku szkolnego 
20015/2016, 

 ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu od roku szkolnego 
20015/2016, 

 ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie od roku szkolnego 
20015/2016, 

 ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle od roku szkolnego 20015/2016, 

 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2015 roku, 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna, 

 zawarcia z Wojewodą Podkarpackim umowy dotyczącej przekazywania środków  
z budżetu państwa, 
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 zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim dotyczącego przekazywania 
środków z budżetu państwa, 

 przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach 
Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa  
i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2007-2013, 

 przeniesienia przez beneficjenta posiadania części dóbr objętych operacją  
w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

 złożenia wniosku o dofinansowanie zadania /3 uchwały/, 
 udzielenia upoważnienia, 
 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie, 
 dofinansowania ze środków Województwa kosztów działalności obsługowo – 

rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, Nowej 
Sarzynie, Jarosławiu, Maliniu, Woli Dalszej, Woli Rafałowskiej, Woli Żyrakowskiej, 
Starych Oleszycach, Krośnie ul. Armii Krajowej 3 oraz ul. Lwowska 21  
w 2015 roku, 

 ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

 ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa 
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. 
Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, 

 projektu pn. „Budowa wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa – w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok", 

 decyzji o przygotowaniu do realizacji projektu kluczowego umieszczonego na 
Liście rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości  
w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 

 wydłużenia terminów realizacji projektu pn. „Poprawa jakości uzdatniania wody, 
niezawodności zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin 
zaopatrywanych w wodę z wodociągów miasta Przemyśla” dofinansowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013, 

 wydłużenia terminów realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej 
na terenie Gminy Sanok” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 wydłużenia terminów realizacji projektu pn. „Regulacja i utrzymanie cieków 
wodnych oraz opracowanie studium w celu ochrony przeciwpowodziowej na 
terenie miasta Dębica” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 wydłużenia terminów realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu 
uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany” dofinansowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013, 

 wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie 
projektu /2 uchwały/, 
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 przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego sposobu procedowania w zakresie 
projektu wybranego 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, 

 zmiany Uchwały Nr 356/8441/14 z dnia 3 czerwca 2014 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 dokonania oceny strategicznej wniosku  
nr WND-RPPK.01.01.00-18-581/13 pn. „Instalacja farmy fotowoltaicznej 
"Chwałowice" - etap I - 99kW na działkach nr ew. 2307, 2308 w obrębie  
ew. Chwałowice” oraz wyboru do dofinansowania ww. projektu.  

 
 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 
 wyrażenia zgody na przelew wierzytelności, 
 wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych, 
 zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas  

43. Górskiego Karnawału w Bukownie Tatrzańskiej, 
 zmiany uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów 

związanych z realizacją projektu systemowego pn. „Program stypendialny dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku 
szkolnym 2014/2015” realizowanego w ramach Programu Ogólnopolskiego 
Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 
Przedmiotowa zmiana dotyczy aktualizacji nazwy Departamentu Edukacji i Nauki 
i Sportu w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 
 zmiany uchwały w sprawie powołania Grupy Sterującej do projektu systemowego 

pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu 
województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2014/2015” realizowanego  
w ramach Programu Ogólnopolskiego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

 
Przedmiotowa zmiana dotyczy aktualizacji nazwy Departamentu Edukacji i Nauki 
i Sportu w związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 
 

 przeprowadzenia działań promujących Program Podkarpacki Naturalny Wypas” 
podczas Międzynarodowych Targów Rolnictwa Ekologicznego BioFch  
w Norymberdze, 

 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 394/9379/14 z dnia 
11 września 2014 r. w sprawie ustalenia składu Zespołu negocjacyjnego  
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w procesie negocjacji ze Stroną Rządową Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
Przedmiotowa zmiana uchwały podyktowana jest zmianami osobowymi Zarządu 
Województwa Podkarpackiego oraz zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 
 

 zawarcia umowy użyczenia lokalu na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego 
w Przemyślu, 

 podpisania porozumienia ze Stowarzyszeniem Łańcucki Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Łańcucie w sprawie określenia zasad współpracy przy organizacji 
wspólnego przedsięwzięcia Stowarzysza Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Łańcucie i Województwa Podkarpackiego pn. Ogólnopolska konferencja  
z okazji 40-lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 
Zarząd Województwa przyjął 2 projekty uchwał Sejmiku Województwa, które 
przekazano pod obrady Sejmiku.  
 

3. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących własność 
Województwa Podkarpackiego, położonych w obrębie Przyszów, gm. Bojanów na 
rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 

 zwrotu przez Gminę Grodzisko Dolne 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 – wersja: zaliczka do 60% dotacji i refundacja 
„Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym na 
działce nr 307 oraz konserwacja i zabezpieczenie zabytków ruchomych Parafii 
Grodzisko Dolne” nr UDA - RPPK. 06.00.00-18-081/09-00 z dnia 24 kwietnia 
2012 r. (z późn. zm.). 
 

4. Pozostałe tematy. 
 
1) Sprawozdanie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  

z realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 w Województwie Podkarpackim za 
okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

2) Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych 
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2007-2013 (stan na koniec IV kwartału 2014 roku). 

3) Informacja dotycząca stanu wdrażania działań realizowanych w ramach 
Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013” w Województwie 
Podkarpackim (stan na koniec 2014 roku). 

4) Sprawozdanie roczne z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2011-2016 za rok 2014. 

5) Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli. 
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6) Wnioski o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik nr 2 
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego. 

7) Informacja w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniu 27 listopada 2013 r. oraz  
w dniu 18 marca 2014 r. dotyczącą umowy nr UDA-RPPK.01.01.00-18-027/08-00  
o dofinansowanie projektu, zawartej w Rzeszowie w dniu 29 października 2009 r.  

8) Zestawienie wniosków złożonych przez Departamenty Urzędu do zmian  
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r. na sesję Sejmiku 
Województwa w miesiącu lutym 2015 r.  

 
 
Przedmiotem 22. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 4 lutego 2015 r. był następujący temat: 
 
1. Omówienie problemów związanych z realizacją inwestycji Budowa Centrum 

Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego. 
 
 
Przedmiotem 23. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w dniu 6 lutego 2015 r. były następujące tematy: 
 
1. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 
Zarząd Województwa przyjął 3 projekty uchwał Sejmiku Województwa, które 
przekazano pod obrady Sejmiku.  

 
2. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób  
i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 



Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego 
o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

podjętych na III sesji w dniu 29 grudnia 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 III/53/14 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2014 r. – o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmian 
zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz 
dyrektorów jednostek organizacyjnych, 

 Nr III/54/14 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 Geodezji, Gospodarki Mieniem i 
Rolnictwa: 
 

 Nr III/50/14 w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie na zmianę warunków umowy 
najmu - uchwała została przesłana do Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła 
II w Krośnie celem podpisania przedłużenia umowy najmu z Firmą Orange 
Polska S.A. z/s Warszawa, Al. Jerozolimskie 160, 

 Nr III/51/14 w sprawie wyrażenia zgody Medyczno-Społecznemu Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu na przedłużenie umowy 
najmu - uchwała została przesłana do Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Mielcu celem podpisania 
przedłużenia umowy najmu z Panem Tomaszem Doroż, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo - Usługowa Tomasz 
Doroż z/s Ragdoszcz, ul. Górki 19, 

 Nr III/55/14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Krośnie prawa użytkowania nieruchomości - uchwała 
została przesłana do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie 
celem nabycia nieruchomości położonych w Krośnie obręb Przemysłowa o 
łącznej pow. 0,7431 ha , pod potrzeby działalności statutowej Ośrodka. 

 



3) Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Środowiska: 
 

 Nr III/31/14 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Rady Zespołu 
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Dyrektorzy Zespołów są 
obecnie w trakcie ustalania z Prezesem WFOŚiGW w Rzeszowie 
przedstawicieli tej instytucji do składu Rad. Po otrzymaniu od dyrektorów 
ostatecznych propozycji składu Rad  Zarząd Województwa Podkarpackiego 
prześle powyższe propozycje do akceptacji Zarządom Województwa 
Lubelskiego i Małopolskiego. Kolejnym etapem będą uchwały Zarządu 
Województwa Podkarpackiego powołujące rady zespołów parków 
krajobrazowych, 

 Nr III/32/14 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do składu Rady Zespołu 
Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Dyrektorzy Zespołów są obecnie w 
trakcie ustalania z Prezesem WFOŚiGW w Rzeszowie przedstawicieli tej 
instytucji do składu Rad. Po otrzymaniu od dyrektorów ostatecznych 
propozycji składu Rad  Zarząd Województwa Podkarpackiego prześle 
powyższe propozycje do akceptacji Zarządom Województwa Lubelskiego i 
Małopolskiego. Kolejnym etapem będą uchwały Zarządu Województwa 
Podkarpackiego powołujące rady zespołów parków krajobrazowych, 

 Nr III/33/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/832/10 z dnia 24  lutego 2010 
roku w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Powołano w skład 
Rady Nadzorczej ww. Funduszu Pana Stanisława Bajdę. Informację w tym 
zakresie przekazano Panu Stanisławowi Bajdzie, 

 Nr III/34/14 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chmielnik – uchwała została 
przekazana przy piśmie z dnia 7 stycznia 2015 r., znak: OS-
II.0006.20.2014.PC Wójtowi Gminy Chmielnik oraz Prezesowi Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 Nr III/35/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Cmolas oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Cmolas – uchwała została przekazana przy 
piśmie z  dnia 7 stycznia 2014 r., znak: OS-II.0006.24.2014.PC Wójtowi Gminy 
Cmolas oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 Nr III/36/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Lubenia oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Lubenia – uchwała została przekazana przy 
piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r., znak: OS-II.0006.23.2014.PC Wójtowi Gminy 
Lubenia oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 Nr III/37/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Żołynia oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Żołynia – uchwała została przekazana przy 
piśmie z  dnia 7 stycznia 2014 r., znak: OS-II.0006.19.2014.PC Wójtowi Gminy 
Żołynia oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 Nr III/38/14 w sprawie likwidacji aglomeracji Sulistrowa – uchwała została 
przekazana przy piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r., znak: OS-



II.0006.27.2014.PC Wójtowi Gminy Chorkówka i Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Dukla oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 Nr III/39/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sokołów 
Małopolski oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Sokołów Małopolski – 
uchwała została przekazana przy piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r., znak: OS-
II.0006.31.2014.PC Burmistrzowi Miasta i Gminy Sokołów Małopolski oraz 
Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 Nr III/40/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisko Dolne 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisko Dolne – uchwała została 
przekazana przy piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r., znak: OS-
II.0006.26.2014.PC Wójtowi Gminy Grodzisko Dolne i Wójtowi Gminy Leżajsk 
oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 Nr III/41/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Adamówka oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Adamówka – uchwała została przekazana 
przy piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r., znak: OS-II.0006.25.2014.PC Wójtowi 
Gminy Adamówka oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 Nr III/42/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ustrzyki Dolne 
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Ustrzyki Dolne – uchwała została 
przekazana przy piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r., znak: OS-
II.0006.29.2014.PC Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych oraz Prezesowi Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 Nr III/43/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Pułanki oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Pułanki – uchwała została przekazana przy 
piśmie z  dnia 7 stycznia 2014 r., znak: OS-II.0006.30.2014.PC Wójtowi Gminy 
Frysztak oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 Nr III/44/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Nienadowa oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Nienadowa – uchwała została przekazana 
przy piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r., znak: OS-II.0006.32.2014.PC Wójtowi 
Gminy Dubiecko oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 Nr III/45/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Krosno oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Krosno – uchwała została przekazana przy 
piśmie z  dnia 7 stycznia 2014 r., znak: OS-II.0006.33.2014.PC Prezydentowi 
Miasta Krosno, Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne, Wójtowi Gminy Korczyna, 
Wójtowi Gminy Wojaszówka, Burmistrzowi Miasta i Gminy Jedlicze, Wójtowi 
Gminy Chorkówka, Wójtowi Gminy Iwonicz-Zdrój i Wójtowi Gminy Miejsce 
Piastowe oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 Nr III/46/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Jeżowe oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Jeżowe – uchwała została przekazana przy 
piśmie z  dnia 7 stycznia 2014 r., znak: OS-II.0006.18.2014.PC Wójtowi Gminy 
Jeżowe oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 Nr III/47/14 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grębów oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Grębów – uchwała została przekazana przy 



piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r., znak: OS-II.0006.28.2014.PC Wójtowi Gminy 
Grębów oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

 Nr III/48/14 w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Kolbuszowa – uchwała 
została przekazana przy piśmie z dnia 7 stycznia 2014 r., znak: OS-
II.0006.17.2014.PC Burmistrzowi Kolbuszowej oraz Prezesowi Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej. 

 
4) Uchwała realizowana w Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego: 

 Nr III/49/14 w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Wojewódzkiej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z 
Radą Miasta Rzeszowa – jeden egzemplarz uchwały został przekazany do 
Urzędu Miasta Rzeszowa – celem dalszej realizacji. 

 
  

5) Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku: 
 

 III/29/14 zmieniająca uchwałę Nr II/10/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w 
sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki i Infrastruktury 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

 III/30/14 zmieniająca uchwałę Nr II/8/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie 
powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego. 

    Niniejsze uchwały przekazano do Departamentu Organizacyjno – Prawnego.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rzeszów, 2015-02-09  
 
Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z Departamentów Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
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