
 
XLI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2017 
roku, (poniedziałek) o godzinie 1230 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  

 
Porządek obrad przewiduje: 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołów XXXVIII i XXXIX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
3. Informacja prezentująca efekty realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej „Regiony 

rozwijające się: budowanie nowej dynamiki wzrostu w Europie” (Poland Catching – up 
Regions). 

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zarszyn z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w roku 2017. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Rzeszów                
z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Podkarpackiego dla Gminy Przemyśl. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego                 
Nr XXIX/515/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Gminy Trzebownisko z budżetu Województwa Podkarpackiego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Podkarpackiego na lata 2017 – 2035. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy 

w Rzeszowie + autopoprawki 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii                

z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych dla 

Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na wkład 
własny projektu "Przebudowa i wyposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. 
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby utworzenia Kliniki Urologii i Urologii 
Onkologicznej z wykorzystaniem robota da Vinci" realizowanego z udziałem środków 
budżetu państwa. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych dla 
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na wkład 
własny projektu "PET - utworzenie Pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii  
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie" realizowanego       
z udziałem środków budżetu państwa. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych na 
wkład własny dla projektu „Zakup, montaż Rezonansu Magnetycznego wraz                
z dostosowaniem pomieszczeń dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” 
realizowanego z udziałem środków budżetu państwa. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/593/17 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań Samorządu 
Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 oraz w sprawie wyrażenia zgody na 



zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób 
niepełnosprawnych. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podpisania Porozumienia między 
Województwem Podkarpackim a Samorządowym Krajem Koszyckim o współpracy 
międzyregionalnej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na 
rzecz Gminy Frysztak. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 
Trzebownisko. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Domowi Kultury                
w Rzeszowie. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego 

22. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia treści statutu Muzeum – Zamek w Łańcucie. 
23. Informacja o realizacji kontraktów terytorialnych w 2016 r. + informacja uzupełniająca                

o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Podkarpackiego. 
24. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 

25. Informacja na temat bieżącej realizacji projektu pn. Podkarpacki System Informacji 
Przestrzennej. 

26. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek 
organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2017 roku. 

27. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w okresie od 
14.06.2017 r. do 10.08.2017 r. 

28. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego podjętych na XXXVIII sesji w dniu 7.06.2017 r. i XXXIX sesji  
w dniu 26.06.2017 r. 

29. Interpelacje i zapytania radnych. 
30. Wnioski i oświadczenia radnych. 
31. Zamknięcie sesji. 

       
 

                                                     
 
 
 
 
 















Projekt 
 

UCHWAŁA NR… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia… 

 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zarszyn z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w roku 2017 

 
 
Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 8a i art. 18 
pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 486 z późn. zm.), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Udziela się pomocy finansowej Gminie Zarszyn, w celu dokończenia zadania: 
Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na 
Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach, w wysokości 
100 000 zł (sto tysięcy złotych). 
 

§ 2 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Zarszyn 

 

Na terenie Gminy Zarszyn, w miejscowości Pastwiska znajduje się Dom Kultury, 

który został już częściowo zmodernizowany w 2016 roku, między innymi ze środków  

z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 200 000 zł. Środki te według 

kosztorysu zadania i złożonego rozliczenia finansowego zostały wykorzystane na 

wykonanie następujących prac budowlanych: wykonanie stropu nad parterem w kwocie 

87.869,76,- zł, dobudowę klatki schodowej w kwocie 86.109,65,- zł, dobudowę dachu  

w kwocie 16.529,01,-zł oraz utwardzenie terenu kostką brukową w kwocie 9.491,58,- zł. 

Należy jeszcze zrealizować prace wykończeniowe, instalacyjne, elektryczne oraz zakup 

wyposażenia izby pamięci (gabloty i eksponaty). Część eksponatów będą stanowiły 

pamiątki podarowane przez osoby zaprzyjaźnione z Kardynałem Karolem Wojtyłą.  

Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły w Pastwiskach ma być 

nie tylko świadectwem związków wielkiego Polaka z tym regionem, ale jako ośrodek  

o charakterze edukacyjno-kulturalnym ma przybliżyć mieszkańcom postać Karola 

Wojtyły i jego drogę do pełnienia roli zwierzchnika Kościoła Katolickiego. Utworzone 

Centrum będzie korzystnie wpływać na umacnianie cywilizacyjnej tożsamości 

społeczności regionu, tożsamości, której centralnym elementem jest chrześcijaństwo  

z jego bogatymi europejskimi korzeniami duchowo-artystycznymi.  

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na miesiąc czerwiec 2018 roku.  

Na dokończenie ww. zadania Gmina Zarszyn pozyskała w 2017 roku środki  

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 000 zł. Gmina złożyła 

również w 2017 roku wniosek o przyznanie środków w wysokości 340 000 zł z Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i oczekuje na jego rozstrzygnięcie. 

Środki finansowe w wysokości 100 000 zł  z budżetu Województwa Podkarpackiego  

w roku 2017 zostaną przeznaczone na elewację budynku. Pozostałą część wymaganych 

środków Gmina Zarszyn zapewniła z własnego budżetu. Nawiązując do powyższego, 

wsparcie finansowe z budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2017 w wysokości 

100 000 zł jest uzasadnione. 

 



Projekt 
 

UCHWAŁA NR… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia… 

 
 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w roku 2018 

 
 
Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 8a i art. 18 
pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 486 z późn. zm.), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Udziela się pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów, w celu realizacji zadania 
inwestycyjnego: Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie,  
w wysokości 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych).  
 

§ 2 
 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Miastu Rzeszów 

 

Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie -  

stowarzyszenie o charakterze organizacji pożytku publicznego, zrzeszające osoby 

uznające wszelkie zasługi Marszałka Józefa Piłsudskiego, zwróciło się do 

Prezydenta Miasta Rzeszowa o współpracę przy realizacji zadania inwestycyjnego: 

Budowa pomnika Marszała Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie. Inicjatorem budowy 

pomnika jest Podkarpacki Związek Piłsudczyków w Rzeszowie, który kontynuuje 

przedwojenny pomysł upamiętnienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie – 

twórcy niepodległego państwa polskiego.   

Zadanie zostało ujęte w budżecie Gminy Miasta Rzeszów - na 2017 rok 

zarezerwowano środki w wysokości 100 000 zł, a na rok 2018 kwotę w wysokości 

300 000 zł. Rada Miasta Rzeszowa podjęła w dniu 11 lipca 2017 r. uchwałę  

Nr XLVI/1000/2017 w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Załączniki do uchwały stanowią: Szkic sytuacyjny określający lokalizację pomnika - 

załącznik nr 1 oraz Wizualizacja otoczenia pomnika – załącznik nr 2. 

Jednostką realizującą zadanie jest Zarząd Zieleni Miejskiej w Rzeszowie.  

Komitet budowy pomnika prowadzi społeczną zbiórkę funduszy, poprzez organizację 

kwest, rozprowadzanie cegiełek wśród mieszkańców miasta Rzeszowa i regionu 

Podkarpacia oraz zbiórkę pieniędzy wśród sponsorów (banki, firmy). 

Aktualnie trwają prace nad koncepcją pomnika oraz dokumentacją, której elementem 

jest kosztorys inwestorski całej inwestycji. 

Nawiązując do powyższego, wsparcie finansowe z budżetu Województwa 

Podkarpackiego na rok 2018 w wysokości 200 000 zł jest uzasadnione. 

 













 
UCHWAŁA NR               /17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia .....        2017 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego 

dla Gminy Przemyśl. 

 

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2016 r. poz.486 z późn. zm.) oraz art .216, ust.2, pkt. 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)  

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Udziela się pomocy finansowej z Budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Przemyśl 

w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie  projektu budowlanego w ramach 

zadania „Zabezpieczenie osuwiska w m. Kuńkowce na odc. drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – 

Dubiecko – Bachórz – Domaradz w km 5+300 – 5+500 wraz z przełożeniem w jej pas gminnej sieci 

wodociągowej”. 

2. Szczegółowe zasady, udzielenia oraz sposób rozliczania pomocy finansowej określi umowa. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 
 

Pan Andrzej Huk , wójt Gminy Przemyśl pismem z dnia 5.06.2017 r., znak: IG.7234.03.2017.PW 

zwrócił się do Zarządu Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej 

w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie  projektu budowlanego w ramach 

zadania „Zabezpieczenie osuwiska w m. Kuńkowce na odc. drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – 

Dubiecko – Bachórz – Domaradz w km 5+300 – 5+500 wraz z przełożeniem w jej pas gminnej sieci 

wodociągowej”. 

Gmina Przemyśl dnia 19 maja 2017 r. otrzymała promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn. Opracowanie projektu 

budowlanego w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska w m. Kuńkowce na odc. drogi 

wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz w km 5+300 – 5+500 wraz 

z przełożeniem w jej pas gminnej sieci wodociągowej”. Dotacja wynosi 80.000,00 zł i stanowi nie 

więcej niż 80% wartości zadania. Pozostałą część zabezpieczy - 10.000,00 zł Gmina Przemyśl  

i 10.000,00 zł Województwo Podkarpackie. 

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest dofinansowanie ze strony Województwa 

Podkarpackiego części kosztów opracowania projektu budowlanego dla przedmiotowego zadania. 

 

 

 

 

 



projekt 
UCHWAŁA NR 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia ….  sierpnia 2017 r. 

 

zmieniająca Uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIX/515/16 z 
dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Gminy Trzebownisko z budżetu Województwa Podkarpackiego. 
 

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 220 ust.1 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870  
z późn. zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

W Uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIX/515/16 z dnia  
28 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy 
Trzebownisko z budżetu Województwa Podkarpackiego zmienia się § 1, który 
otrzymuje brzmienie: „ § 1 Udziela się pomocy finansowej dla Gminy Trzebownisko  
z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2017 w wysokości 2 610 000,00 zł 
(słownie: dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na 
budowę parkingu dla potrzeb Centrum Wystawienniczo – Kongresowego 
Województwa Podkarpackiego.” 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RR.VIII.45.1.82.2016.AS 
 

UZASADNIENIE 
 
 

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
Nr XXIX/515/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Gminy Trzebownisko z Budżetu Województwa Podkarpackiego oraz Umowy  
Nr RR.VIII.45.1.82.2017 r. z dnia 29 czerwca 2017 r. zawartej pomiędzy 
Województwem Podkarpackim a Gminą Trzebownisko określającej zasady 
udzielenia pomocy finansowej oraz sposób jej rozliczenia, w dniu 27 lipca br. Gmina 
Trzebownisko ogłosiła przetarg nieograniczony na budowę parkingu (BIP Gminy 
Trzebownisko- zamówienia publiczne - ogłoszenie nr 559190-N-2017). 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie składania ofert na 
budowę parkingu - tj. do 16. 08. 2017 r., swoją ofertę złożyła tylko jedna firma – 
Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Rejtana 6  
w Rzeszowie (MPDIM Rzeszów). Cena wykonania zamówienia podana w złożonej 
ofercie przez firmę MPDiM Rzeszów przekracza kwotę przyznanej dotacji celowej  
i wynosi brutto 2 566 423,31 zł.  
 

Dodatkowo Gmina Trzebownisko wnioskuje o zwiększenie dotacji  
o kwotę 43 577,00 zł brutto tytułem kosztów nadzoru autorskiego, inwestorskiego 
oraz obsługi inwestycyjnej, którą zapewni Gmina. 
 

Wobec wcześniejszych uzgodnień oraz postanowień § 2 przywołanej wyżej 
Umowy, Gmina Trzebownisko zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie pomocy 
finansowej z przeznaczeniem na budowę parkingu dla potrze CWK o kwotę 
brutto 610 000,00 zł. Zwiększenie pomocy finansowej wynika z różnicy przyznanych 
wcześniej środków (2 000 000,00 zł) a kwoty wskazanej w ofercie przez 
potencjalnego wykonawcę inwestycji oraz kosztów nadzoru autorskiego, 
inwestorskiego i obsługi inwestycyjnej zadania. 
 
 Zwiększenie dotacji celowej pozwoli Gminie Trzebownisko na przyjecie 
złożonej oferty i zawarcie umowy na realizacje zadania. Zgodnie o ogłoszeniem  
o przetargu, termin związania ofertą wynosi 30 dni od końcowej daty składania 
ofert. 
 

 

 

 

 



 

URZĄD MARSZĄŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE 
 
Departament Rozwoju Regionalnego    Rzeszów, 2017 – 08 -  
RR.VIII.45.1.82.2016.AS 
 

 

 

Biuro Prawne 
w miejscu 

 

 

Zwracam się z prośbą o zaopiniowanie pod względem prawnym projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej Uchwałę  
Nr XXIX/515/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
dla Gminy Trzebownisko z budżetu Województwa Podkarpackiego. 
 

W załączeniu projekt wymienionej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi  Aleksandra Stec– tel. 17-49. 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Adresat, 
2. A.a 
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           - projekt -  

  
UCHWAŁA NR  …./ …. /17 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia ……… 2017 r. 

 
 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r. 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.)  
oraz Uchwały Nr XXX/538/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.  
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.  

o kwotę 143.049.748,-zł, w tym: 

1) dochodów bieżących o kwotę 1.940.406,-zł, 

2) dochodów majątkowych o kwotę 141.109.342,-zł. 

2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów: 

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na 

współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę  

63.628,-zł (dochody majątkowe), 

2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 

wojewódzkie o kwotę 16.338.118,-zł, w tym z tytułu: 

a) wpływów za wydawane decyzje za zajęcie pasa drogowego o kwotę  

800.000,-zł (dochody bieżące), 

b) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji 

drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 

2014-2020 o kwotę 12.525.831,-zł (dochody majątkowe), 
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c) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków 

poniesionych ze środków własnych na realizację inwestycji drogowych  

w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020  

o kwotę 3.012.287,-zł (dochody majątkowe), 

3) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 125.931.469,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 75861 – Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 z tytułu 

dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2007-2013 o kwotę 12.271,-zł (dochody majątkowe), 

b) w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o kwotę 

125.453.075,-zł, w tym z tytułu: 

ba) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów 

własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 114.472.574,-zł (w tym: 

dochody bieżące – 200.000,-zł, dochody majątkowe – 114.272.574), 

bb) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja 

wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektów 

własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 1.752.262,-zł (dochody 

majątkowe), 

bc) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 o kwotę 6.696.516,-zł 

(dochody majątkowe), 

bd) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów 

własnych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 o kwotę 2.531.723,-zł 

(dochody majątkowe), 

c) w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 466.123,-zł, 

w tym z tytułu: 
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ca) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych 

Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 242.250,-zł (dochody majątkowe), 

cb) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 223.873,-zł (dochody bieżące), 

4) w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny z tytułu środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Bliżej 

Rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej"  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o kwotę  

716.533,-zł (dochody bieżące). 

 

3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.  

o kwotę 2.481.493,-zł, w tym: 

1) dochodów bieżących o kwotę 1.975.887,-zł, 

2) dochodów majątkowych o kwotę 505.606,-zł. 

4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan dochodów:  

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01008 – Melioracje wodne  

z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  

o kwotę 11.070,-zł (dochody majątkowe), 

2) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 

wojewódzkie o kwotę 1.085.753,-zł, w tym z tytułu: 

a) wpływów za wydawane decyzje za zajęcie pasa drogowego o kwotę  

800.000,-zł (dochody bieżące), 

b) wpływu odszkodowania od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie o kwotę 

15.090,-zł (dochody bieżące), 

c) środków pozyskanych z nadleśnictw na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących Samorządu Województwa o kwotę 200.000,-zł (dochody bieżące), 

d) pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  

o kwotę 70.663,-zł (dochody majątkowe), 

3) w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 666.123,-zł, z tego: 
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a) w rozdziale 75863 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 

realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 

200.000,-zł (dochody majątkowe), 

b) w rozdziale 75864 – Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 

finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

o kwotę 466.123,-zł, w tym z tytułu: 

ba) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych 

Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 242.250,-zł 

(dochody bieżące), 

bb) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów 

realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 223.873,-zł 

(dochody majątkowe), 

4) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85416 - Pomoc 

materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym związanych z realizacją   

projektu pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 

2016/2017” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 o kwotę 2.013,-zł (dochody bieżące), w tym  

z tytułu: 

a)  zwrotu stypendium przyznanego w ramach projektu o kwotę 1.900,-zł, 

b)  odsetek od środków zwróconych przez stypendystkę projektu o kwotę 113,-zł, 

5) w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny związanych  

z realizacją projektu pn. „Bliżej Rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania 

rodziny i pieczy zastępczej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój o kwotę 716.534,-zł (dochody bieżące), w tym z tytułu: 

a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu 

549.632,-zł, 

b) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektu o kwotę 

166.902,-zł. 
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5. Zmiany planu dochodów  w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa 

załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

6. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.  

o kwotę 155.319.400,-zł, z tego: 

1) wydatków bieżących o kwotę 8.816.277,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 146.503.123,-zł. 

7. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 6 zmniejsza się plan wydatków,  

z tego: 

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 951.094,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne o kwotę 197.814,-zł, w tym: 

aa)  wydatki bieżące        - 

ab) wydatki majątkowe           197.814,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                 197.814,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych        - 

b) w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę  

653.280,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące       653.280,-zł 

wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych    653.280,-zł 

bb) wydatki majątkowe         - 

c) w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę  

100.000,-zł, w tym: 

ca) wydatki bieżące        - 

cb) wydatki majątkowe           100.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                 100.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych       100.000,-zł 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 - Rozwój 

przedsiębiorczości o kwotę 6.728.119,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        19.332,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     19.332,-zł  
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b) wydatki majątkowe         6.708.787,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne               6.708.787,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych      - 

3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 

wojewódzkie o kwotę 138.815.615,-zł, z tego: 

a) wydatki bieżące         - 

b) wydatki majątkowe              138.815.615,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne            138.815.615,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych                    137.005.615,-zł 

4) w dziale 710 – Działalność usługowa w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu 

geodezji i kartografii o kwotę 738.177,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        738.177,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych    738.177,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane        - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    738.177,-zł 

b) wydatki majątkowe          - 

5) w dziale 720 – Informatyka w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 

60.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         - 

b) wydatki majątkowe               60.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne             60.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych                      - 

6) w dziale 730 – Nauka w rozdziale 73095 – Pozostała działalność o kwotę 

200.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        200.000,-zł 

wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych     200.000,-zł 

b) wydatki majątkowe         - 

 



‐ 7 ‐ 

 

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

marszałkowskie o kwotę 285.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         - 

b) wydatki majątkowe               285.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne             285.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych                     285.000,-zł 

8) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego w rozdziale w rozdziale 75704 – 

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 2.878.898,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         2.878.898,-zł 

w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji    2.878.898,-zł 

b) wydatki majątkowe         - 

9) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność 

o kwotę 15.184,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         - 

b) wydatki majątkowe               15.184,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne             15.184,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych             - 

10)  w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe w rozdziale 80395 – Pozostała działalność  

o kwotę 3.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         3.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące      3.000,-zł 

b) wydatki majątkowe        - 

11) w dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 420.721,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 320.723,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące        - 

ab) wydatki majątkowe               320.723,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne             320.723,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych             - 

b) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 99.998,-zł,  

w tym: 



‐ 8 ‐ 

 

ba) wydatki bieżące        99.998,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     99.998,-zł 

bb) wydatki majątkowe       - 

12)  w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.996.952,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej o kwotę  

3.000,-zł,w tym: 

aa)  wydatki bieżące       3.000,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych    3.000,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane       - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   3.000,-zł 

ab) wydatki majątkowe       - 

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 2.993.952,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące        2.993.952,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     2.993.952,-zł 

bb) wydatki majątkowe        - 

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

85395 – Pozostała działalność o kwotę 366.307,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące              366.307,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące            366.307,-zł 

b) wydatki majątkowe        - 

14)  w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 

716.533,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        716.533,-zł 

wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych     716.533,-zł 

b) wydatki majątkowe         - 

15) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  

23.800,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 

5.000,-zł, w tym: 

aa)  wydatki bieżące       5.000,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych    5.000,-zł 

z tego na:                        
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane       - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań   5.000,-zł 

ab) wydatki majątkowe       - 

b) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 18.800,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące       18.800,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych    18.800,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane       - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    18.800,-zł 

bb) wydatki majątkowe       - 

16)  w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 120.000,-zł, 

z tego: 

a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę  

70.000,-zł, w tym: 

aa)  wydatki bieżące        70.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     70.000,-zł 

ab) wydatki majątkowe       - 

b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 50.000,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące       50.000,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych    50.000,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane        - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    50.000,-zł 

bb) wydatki majątkowe        - 

 

8. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r.  

o kwotę 26.647.639,-zł, z tego: 

1) wydatków bieżących o kwotę 22.188.426,-zł, 

2) wydatków majątkowych o kwotę 4.459.213,-zł. 

9. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 7 zwiększa się plan wydatków,  

z tego: 

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.002.164,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę 140.000,-zł, 

w tym: 
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aa)  wydatki bieżące            - 

ab) wydatki majątkowe                 140.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne              140.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych               - 

b) w rozdziale 01008 – Melioracje wodne o kwotę 208.884,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące            - 

bb) wydatki majątkowe                 208.884,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne              208.884,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych              140.000,-zł 

c) w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich o kwotę  

653.280,-zł, w tym: 

ca) wydatki bieżące       653.280,-zł 

wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych    653.280,-zł 

cb) wydatki majątkowe         - 

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 - Rozwój 

przedsiębiorczości o kwotę 33.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        33.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące     33.000,-zł  

b) wydatki majątkowe           - 

3) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 3.071.491,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 3.061.491,-zł,  

w tym: 

aa) wydatki bieżące            215.090,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych        215.090,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane        - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań     215.090,-zł 

ab) wydatki majątkowe                2.846.401,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne              2.846.401,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych             2.846.401,-zł 
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b) w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę  

10.000,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące        - 

bb) wydatki majątkowe            10.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne          10.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych             - 

4) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka 

gruntami i nieruchomościami o kwotę 153.750,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        153.750,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych    153.750,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane        - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    153.750,-zł 

b) wydatki majątkowe          - 

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

60.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        60.000,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych    60.000,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane        - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    60.000,-zł 

b) wydatki majątkowe          - 

6) w dziale 730 – Nauka w rozdziale 73095 – Pozostała działalność o kwotę 

200.000,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące          - 

b) wydatki majątkowe                     200.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                        200.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych                 200.000,-zł 

7) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 288.000,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 285.000,-zł, w tym: 

aa)  wydatki bieżące       285.000,-zł 

wydatki na programy finansowane z udziałem  
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środków UE i źródeł zagranicznych    285.000,-zł 

ab) wydatki majątkowe          - 

b) w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 

3.000,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące               3.000,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych           3.000,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane        - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          3.000,-zł 

bb)  wydatki majątkowe                         - 

8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 – Pozostała działalność 

o kwotę 3.265.618,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące               3.112.359,-zł 

 w tym dotacje na zadania bieżące            3.112.359,-zł 

b) wydatki majątkowe                   153.259,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                 153.259,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych              - 

9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 

16.507.001,-zł, , w tym: 

a) wydatki bieżące              15.892.128,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych         15.892.128,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane        - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań          15.892.128,-zł 

b) wydatki majątkowe       614.873,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne               614.873,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych      - 

10)  w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 265.873,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 85232 – Centra integracji społecznej o kwotę 99.998,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące         - 

ab) wydatki majątkowe                     99.998,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                        99.998,-zł 
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z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych             - 

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 165.875,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące       80.077,-zł 

wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych    80.077,-zł 

bb) wydatki majątkowe       85.798,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                    85.798,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych             - 

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

85395 – Pozostała działalność o kwotę 10.359,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące              10.359,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące            10.359,-zł 

b) wydatki majątkowe        - 

12) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85416 – Pomoc 

materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 2.156,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące         2.156,-zł 

wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych     2.156,-zł 

b) wydatki majątkowe         -  

13)  w dziale 855 – Rodzina w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 

716.534,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące        716.534,-zł 

wydatki na programy finansowane z udziałem  

środków UE i źródeł zagranicznych     716.534,-zł 

b) wydatki majątkowe         - 

14)  w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę  

23.800,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 

5.000,-zł, w tym: 

aa)  wydatki bieżące                  5.000,-zł 

 w tym dotacje na zadania bieżące               5.000,-zł 

ab) wydatki majątkowe        - 
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b) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 18.800,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące        18.800,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych    18.800,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane      18.800,-zł 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań    - 

bb) wydatki majątkowe       - 

15)  w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 836.143,-zł,  

z tego: 

a) w rozdziale 92106 – Teatry o kwotę 60.700,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące                  60.700,-zł 

 w tym dotacje na zadania bieżące               60.700,-zł 

ab) wydatki majątkowe        - 

b) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę  

150.000,-zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące                 150.000,-zł 

 w tym dotacje na zadania bieżące              150.000,-zł 

bb) wydatki majątkowe                      - 

c) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 6.000,-zł, w tym: 

ca) wydatki bieżące                 6.000,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące              6.000,-zł 

cb) wydatki majątkowe                      - 

d) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 519.443,-zł, w tym: 

da) wydatki bieżące               519.443,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące            519.443,-zł 

db) wydatki majątkowe        - 

e) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 100.000,-zł, w tym: 

ea) wydatki bieżące                   - 

eb) wydatki majątkowe                    100.000,-zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                 100.000,-zł 

z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych             - 

16)  w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary  

i obiekty chronionej przyrody o kwotę 35.000,-zł, w tym: 
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a) wydatki bieżące              35.000,-zł 

w tym wydatki jednostek budżetowych              35.000,-zł 

z tego na:                        

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane        - 

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań              35.000,-zł 

b) wydatki majątkowe      

17)  w dziale 926 – Kultura fizyczna w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury 

fizycznej o kwotę 176.750,-zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                  176.750,-zł 

w tym dotacje na zadania bieżące               176.750,-zł 

b) wydatki majątkowe        - 

 

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

załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

1. Dotacje określone w: 

1) § 1 ust. 7 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

(współfinansowanie z budżetu państwa) w kwocie 19.332,-zł,  

2) § 1 ust. 7 pkt 10 stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów 

publicznych - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława 

Tarnowskiego w Tarnobrzegu w kwocie 3.000,-zł, 

3) § 1 ust. 7 pkt 11 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora 

finansów publicznych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014-

2020 w kwocie 99.998,-zł, 

4) § 1 ust. 7 pkt 12 lit. b w kwocie 2.993.952,-zł stanowią: 

a) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 

beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

(współfinansowanie z budżetu państwa) w kwocie 2.570.352,-zł,  
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b) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów 

realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (współfinansowanie  

z budżetu państwa dla j.s.t.) w kwocie 423.600,-zł, 

5) § 1 ust. 7 pkt 13 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

(współfinansowanie z budżetu państwa) w kwocie 366.307,-zł, 

6) § 1 ust. 7pkt 16 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na realizację 

wskazanych zadań i programów – Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując 

Sprawiedliwych” w kwocie 70.000,-zł, 

7) § 1 ust. 9 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

(współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t.) w kwocie 33.000,-zł, 

8) § 1 ust. 9 pkt 8 w kwocie 3.112.359,-zł stanowią: 

a) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 (współfinansowanie z budżetu państwa) w kwocie 2.321.277,-zł,  

w tym dla: 

aa)  jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.011.229,-zł, 

ab) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 310.048,-zł, 

b) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów 

realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (współfinansowanie  

z budżetu państwa dla j.s.t.) w kwocie 791.082,-zł, 

9) § 1 ust. 9 pkt 11 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

(współfinansowanie z budżetu państwa dla j.s.t.) w kwocie 10.359,-zł, 

10) § 1 ust. 9 pkt 14 lit. a stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora 

finansów publicznych - organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 

na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji oraz wychowania dzieci  
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i młodzieży, poprzez przeprowadzenie akcji szkolnych wynikających z realizacji 

celów edukacyjnych zawartych w programach ochrony powietrza w ramach 

zadania „Uświadamianie mieszkańcom zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze 

sobą spalanie odpadów w piecach, kotłach domowych" w kwocie 5.000,-zł, 

11) § 1 ust. 9 pkt 15 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora 

finansów publicznych – Teatru im. W.Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 

60.700,-zł, 

12) § 1 ust. 9 pkt 15 lit. b stanowią  dotację podmiotową dla jednostki sektora 

finansów publicznych – Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 

150.000,-zł, 

13) § 1 ust. 9 pkt 15 lit. c stanowią  dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na realizację 

wskazanych zadań i programów – na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 

2017: „Obchody EDD 2017 w Arboretum” w kwocie 6.000,-zł, 

14) § 1 ust. 9 pkt 15 lit. d stanowią dotacje dla jednostek sektora finansów 

publicznych w kwocie 519.443,-zł, w tym: 

a) dotacje podmiotowe w kwocie 475.443,-zł, z tego dla: 

aa) Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w kwocie  

365.443,-zł, 

ab) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w kwocie 100.000,-zł, 

ac) Muzeum – Zamku w Łańcucie w kwocie 10.000,-zł, 

b) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów - na organizację 

Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 w kwocie 44.000,-zł, w tym dla: 

ba) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie – „Dziedzictwo Soplicowa" oraz 

„Preteksty kulturalne / Krajobraz - Świątynia natury" w kwocie 17.000,-zł, 

bb) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie -  „Impreza plenerowa - Mity Słowian" 

oraz „Podróż z Ignacym Łukasiewiczem - inauguracja kompleksowej 

ścieżki questingowej w Bóbrce" w kwocie 19.900,-zł, 

bc) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – „Krajobraz dziedzictwa - 

dziedzictwo krajobrazu" w kwocie 7.100,-zł, 

15)  § 1 ust. 9 pkt  17 stanowią dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów 

publicznych – organizacji pozarządowych na wspieranie zadań publicznych oraz 

na cele publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 176.750,-zł. 
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2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł 

zagranicznych określone w: 

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

Podkarpackiego w Rzeszowie związane z realizacją Planu Operacyjnego 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 objęte Pomocą Techniczną 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 653.280,-zł 

(wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa), 

2)  § 1 ust. 7 pkt 6 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego przeznaczone na realizację projektu pn.: „Inteligentne 

specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa 

podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 200.000,-zł (wydatki finansowane ze 

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), 

3) § 1 ust. 7 pkt 14 stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Bliżej Rodziny - szkolenia 

dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 716.533,-zł (wydatki 

finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), 

4) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. c stanowią dotacje celowe dla partnerów realizujących Plan 

Operacyjny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 objęte Pomocą 

Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 

653.280,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa),  

w tym dla: 

a) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 367.264,-zł 

b) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 286.016,-zł, 

5) § 1 ust. 9 pkt 7 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu Pomocy 

Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 

2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno - promocyjnym  

i procedurą odwoławczą" w kwocie 285.000,-zł (wydatki finansowane z dotacji 

celowej z budżetu państwa – 242.250,-zł, środków własnych Samorządu 

Województwa – 42.750,-zł), 
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6) § 1 ust. 9 pkt 10 lit. b stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki 

Społecznej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: CE 985 

„SENTINEL - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w celu 

maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny  

i społeczny w państwach Europy Środkowej" w ramach programu INTERREG  

Europa Środkowa 2014-2020 w kwocie 80.077,-zł (wydatki finansowane ze 

środków własnych Samorządu Województwa, w tym do refundacji z EFRR w 

kwocie 68.065,-zł), 

7) § 1 ust. 9 pkt 12 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie dotyczące realizacji projektu pn. „Wsparcie 

stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących 

kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 

2.156,-zł (zwrot środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  - 1.929,-zł, 

dotacji celowej z budżetu państwa – 227,-zł) z przeznaczeniem na zwrot do: 

a) Ministerstwa Finansów części dotacji wykorzystanych niezgodnie  

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 

zwróconych przez stypendystkę projektu w kwocie 1.828,-zł, 

b) Ministerstwa Rozwoju w kwocie 328,-zł, w tym: 

ba) części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwróconych przez stypendystkę 

projektu w kwocie 215,-zł, 

bb) odsetek od zwróconej części dotacji w kwocie 113,-zł, 

8) § 1 ust. 9 pkt 13 stanowią wydatki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  

w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Bliżej Rodziny - 

szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w kwocie 716.534,-zł 

(wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 

549.632,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 166.902,-zł), w tym na: 

a) dotacje dla partnerów projektu – jednostek sektora finansów publicznych  

w kwocie 549.632,-zł, 

b) pozostałe wydatki związane z realizacją projektu w kwocie 166.902,-zł. 
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3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

1) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 197.814,-zł przeznaczone na: 

a) zadanie pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren 

województwa podkarpackiego" w kwocie 188.884,-zł, 

b) opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na 3 suche zbiorniki 

przeciwpowodziowe planowane do realizacji na terenie Gminy Sędziszów 

Małopolski w ramach zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod 

inwestycję - teren województwa podkarpackiego" w kwocie 8.930,-zł (wydatki 

finansowane ze środków pomocy finansowej od jst), 

2) § 1 ust. 7 pkt 2 w kwocie 6.708.787,-zł stanowią: 

a) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 

beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 - 

współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 12.271,-zł, 

b) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 o charakterze innym niż rewitalizacyjny - współfinansowanie  

z budżetu państwa (jednostki sektora finansów publicznych) w kwocie 

5.696.516,-zł, 

c) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 o charakterze rewitalizacyjnym - współfinansowanie  

z budżetu państwa dla jst (jednostki sektora finansów publicznych) w kwocie 

1.000.000,-zł, 

3) § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Rzeszowie w kwocie 138.815.615,-zł, w tym: 

a) wydatki w kwocie 1.800.000,-zł przeznaczone na realizację zadania pn. 

„Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894  na 

odcinku Hoczew - Polańczyk, polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej Nr 894 z drogą gminną Nr 118408R z dojazdami w m. 

Polańczyk", 

b) wydatki w kwocie 10.000,-zł przeznaczone na realizację zadania  

pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na 
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odcinku od km 21+800 do km 22+474: Zadanie nr 1 - Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok bez 

nazwy w miejscowości Liskowate w km 21+932-22+072, Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko  na odcinku od km 21+800 do km 

22+474, Zadanie nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - 

Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyn w miejscowości Liskowate 

w km 22+155-22+285", 

c) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 137.005.615,-zł 

zostały określone w ust. 4 pkt 2, 

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

Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na utrzymanie projektu pn. „PSeAP 

- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" w kwocie 60.000,-zł, 

5) § 1 ust. 7 pkt 9 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych - beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

(współfinansowanie z budżetu państwa) w kwocie 15.184,-zł, 

6) § 1 ust. 7 pkt 11 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych -  Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu przeznaczoną na 

realizację zadania pn. „Przebudowa budynku nr 2/3493 w Szpitalu Wojewódzkim 

OLK w Przemyślu w celu dostosowania dróg ewakuacyjnych obiektu do 

wymagań p.poż" w kwocie 320.723,-zł, 

7) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów 

Rolnych w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup  4 używanych samochodów 

typu pick-up lub kombi van w kwocie 140.000,-zł, 

8) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w kwocie 208.884,-zł, w tym: 

a) wydatki w kwocie 20.000,-zł z przeznaczeniem na  wykonanie „Opracowania 

przyrodniczego dla zadania pn. „Zwiększenie możliwości retencji wody  

w dolinie pot. Podgwizdówka na terenie miejscowości Podgwizdów, Medynia 

Łańcucka, Medynia Głogowska, gm. Czarna, woj. podkarpackie" w ramach 

zadania „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycję - teren 

województwa podkarpackiego" w kwocie 20.000,-zł (wydatki finansowane ze 

środków pomocy finansowej od jst), 
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b) wydatki w kwocie 48.884,-zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Strug- 

etap I - odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego  

i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: 

Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie" w ramach 

przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. 

Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug", 

c) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych w kwocie 140.000,-zł zostały 

określone w ust. 4 pkt 4, 

9) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. b stanowią dotację celową pomoc finansową dla jednostki 

sektora finansów publicznych - Gminy Przemyśl na opracowanie projektu 

budowlanego w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska w m. Kuńkowce na 

odc. drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz  

w km 5+300-5+500 wraz z położeniem w jej pas gminnej sieci wodociągowej"  

w kwocie 10.000,-zł, 

10)  § 1 ust. 9 pkt 8 w kwocie 153.259,-zł stanowią: 

a) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 

beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

(współfinansowanie z budżetu państwa) w kwocie 121.318,-zł,  

b) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów 

realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (współfinansowanie  

z budżetu państwa dla j.s.t.) w kwocie 31.941,-zł, 

11)  § 1 ust. 9 pkt 9 stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów 

publicznych w kwocie 614.873,-zł, w tym dla: 

a) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie  

z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dostosowanie nieruchomości i pomieszczeń 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy  

ul. Korczyńskiej 57 do czasowego składowania i ważenia odpadów" w kwocie 

294.150,-zł, 

b) Wojewódzkiego Szpitala im. W. Ojca Pio w Przemyślu z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w budynku warsztatowo-

biurowym na pomieszczenia biurowe wydatek niekwalifikowalny w projekcie 
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„Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca 

Pio w Przemyślu" w kwocie 320.723,-zł,   

12)  § 1 ust. 9 pkt 10 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – Gminy Strzyżów na organizację Powiatowego Centrum Integracji 

Społecznej - pierwsze wyposażenie w kwocie 99.998,-zł, 

13)  § 1 ust. 9 pkt 10 lit. b w kwocie 85.798,-zł stanowią: 

a) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 

beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 

(współfinansowanie z budżetu państwa) w kwocie 50.342,-zł,  

b) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - beneficjentów 

realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (współfinansowanie  

z budżetu państwa dla j.s.t.) w kwocie 35.456,-zł, 

14)  § 1 ust. 9 pkt 15 lit. e stanowią dotację celową na pomoc finansową dla 

jednostki sektora finansów publicznych - Gminy Zarszyn z przeznaczeniem na 

realizację zadania pn. „Modernizacja Domu Kultury w Pastwiskach  

i zaadaptowanie jego części na Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola 

Wojtyły w Pastwiskach" w kwocie 100.000,-zł. 

 

4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane  

z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w: 

1) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. c stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację inwestycji 

melioracyjnej pn. „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na 

terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, 

Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” zwany inaczej „Ropa – Etap 1 – 

budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej  

w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie 

miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta 

Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 

100.000,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 

36.372,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa - 63.628,-zł), 
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2) § 1 ust. 7 pkt 3 stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Rzeszowie przeznaczone na realizację inwestycji drogowych w kwocie 

137.005.615,-zł, w tym w ramach: 

a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020 w kwocie 119.348.815,-zł, w tym: 

aa) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk” o kwotę 14.005.512,-zł (wydatki 

finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 11.904.685,-zł, 

dotacji celowej z budżetu państwa - 2.100.827,-zł), 

ab) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej  

nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska” w kwocie 

17.203.954,-zł (wydatki  finansowane ze środków pochodzących  

z budżetu UE - 14.623.361,-zł, środków własnych Samorządu 

Województwa - 2.580.593,-zł), 

ac) zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–

Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi 

krajowej 94 (Gwizdaj)” w kwocie 2.739.756,-zł (wydatki finansowane ze 

środków pochodzących z budżetu UE - 2.328.793,-zł, dotacji celowej  

z budżetu państwa - 410.963,-zł), 

ad) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec”  

w kwocie 4.969.750,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących 

z budżetu środków UE - 4.224.287-zł,dotacji celowej z budżetu państwa 

- 745.463,-zł), 

ae) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica Państwa” w kwocie 

8.868.159,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących  

z budżetu UE - 7.537.937,-zł, środków własnych Samorządu 

Województwa - 1.330.222,-zł), 

af) zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-

Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową 

mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”  

w kwocie 6.973.127,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących 
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z budżetu UE - 5.927.158,-zł, środków własnych Samorządu 

Województwa – 1.045.969,-zł), 

ag) zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-

Kolbuszowa - Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku 

obwodnicy m. Sokołów Małopolski” w kwocie 14.863.734,-zł (wydatki 

finansowane ze środków pochodzących z budżetu  UE - 

12.634.174,-zł,-zł, środków własnych  Samorządu Województwa - 

2.229.560,-zł), 

ah) zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku 

od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” w kwocie 

3.385.958,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących  

z budżetu UE – 2.261.364,-zł, środków własnych Samorządu 

Województwa – 1.124.594,-zł), 

ai) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej 

Nr 988” w kwocie 13.672.816,-zł (wydatki finansowane ze środków 

pochodzących z budżetu UE - 11.621.894,-zł, środków własnych 

Samorządu Województwa – 2.050.922,-zł)  

aj) zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od  

m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu 

wraz z budową mostu na rzece Wisłoka” w kwocie 30.464.493,-zł 

(wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 

25.894.819,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 

4.569.674,-zł), 

ak) zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 

przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R” w kwocie 741.365,-zł (wydatki 

finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 630.161,-zł, 

środków własnych Samorządu Województwa – 111.204,-zł), 

al) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 

Kolbuszowa - Sędziszów Młp.” w kwocie 1.460.191,-zł (wydatki 

finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 1.241.163,-zł, 

środków własnych Samorządu Województwa – 219.028,-zł), 

b) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 w kwocie 

17.656.800,-zł, w tym: 
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ba) zadania pn. „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej 

pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej 

S-19” w kwocie 4.737.168,-zł (wydatki finansowane ze środków 

pochodzących z budżetu UE - 3.221.232,-zł, środków własnych 

Samorządu Województwa - 1.515.936,-zł), 

bb) zadania pn. „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 

Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” w kwocie 9.989.212,-zł 

(wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 

5.970.904,-zł, środków własnych Samorządu Województwa – 

4.018.308,-zł), 

bc) zadania pn. „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta 

Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie 

(DP Nr 1404R)” w kwocie 2.930.420,-zł (wydatki finansowane ze 

środków pochodzących z budżetu UE - 2.490.857,-zł, środków 

własnych Samorządu Województwa - 439.563,-zł), 

3) § 1 ust. 7 pkt 7 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację projektu Pomocy 

Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 

2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno - promocyjnym  

i procedurą odwoławczą" w kwocie 285.000,-zł (wydatki finansowane z dotacji 

celowej z budżetu państwa – 242.250,-zł, środków własnych Samorządu 

Województwa – 42.750,-zł), 

4) § 1 ust. 9 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie przeznaczone na realizację inwestycji 

melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 140.000,-zł (wydatki finansowane  

z dotacji celowej z budżetu państwa), w tym na: 

a) zadanie pn. „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na 

terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska 

Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” zwany inaczej 

„Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od 

drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach 

Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, 
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Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie”  

w kwocie 100.000,-zł, 

b) zadanie pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych 

położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie 

miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie" w kwocie 40.000,-zł,  

5) § 1 ust. 9 pkt 3 lit. a stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację inwestycji 

drogowych w kwocie 2.846.401,-zł, w tym w ramach: 

a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020 w kwocie 2.646.401,-zł, w tym: 

aa) zadania pn. pn.: „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa 

na odcinku Dąbrowica - Sieraków + most na rzece Tanew i most na 

rzece Borownica" w kwocie 100.000,-zł (wydatki finansowane ze 

środków pochodzących z budżetu UE- 85.000,-zł,  środków własnych 

Samorządu Województwa - 15.000,-zł), 

ab) zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku 

od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” w kwocie 

1.405.530,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa  

- 725.530,-zł, środków własnych Samorządu Województwa –  

680.000,-zł), 

ac) zadani pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej 

Nr 988” w kwocie 9.874,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych 

Samorządu Województwa), 

ad) zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. 

Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz 

z budową mostu na rzece Wisłoka” w kwocie 70.663,-zł (wydatki 

finansowane ze środków pomocy finansowej), 

ae) zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 

przez ul.Księżomost do DP nr 1334 R” w kwocie 400.000,-zł (wydatki 

finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 255.000,-zł, 

środków własnych Samorządu Województwa – 145.000,-zł), 

af) zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 

Kolbuszowa - Sędziszów Młp.” w kwocie 660.334,-zł (wydatki 
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finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE – 340.000,-zł, 

środków własnych Samorządu Województwa – 320.334), 

b) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 zadania pn. 

„Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do 

węzła DK 9 w Rudnej Małej” w kwocie 200.000,-zł (wydatki finansowane ze 

środków własnych Samorządu Województwa). 

6) § 1 ust. 9 pkt 6 stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego przeznaczone na realizację projektu pn.: „Inteligentne 

specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności 

województwa podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 

200.000,-zł (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej). 

 

§ 3 

 

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Województwa na koniec 2017 r.  

o kwotę 11.896.494,- zł. 

2. Zmniejsza się przychody z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Województwa Podkarpackiego o kwotę 1.800.000,zł. 

3. Zwiększa się przychody 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 na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

Województwa Podkarpackiego o kwotę 13.696.494,zł. 

4. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w pkt 2 w § 952 – Przychody 

z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.  

5. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w pkt 3 w § 950 – Wolne 

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

6. Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów długoterminowych na 

finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa o kwotę 1.800.000,-zł. 
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§ 4 

 

1. Dokonuje się zmiany Uchwały Sejmiku Nr XXXIX/683/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.  

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r., w tym: 

1) w § 1 ust. 2 pkt 1 kwotę „171.388,-zł” zastępuje się kwotą „163.188,-zł”, 

2) w § 1 ust. 2 pkt 2 kwotę „15.020.606,-zł” zastępuje się kwotą „15.028.806,-zł”, 

3) § 1 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 83.000,-zł, z tego: 

a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie z tytułu dochodów 

realizowanych przez Urząd Marszałkowski o kwotę 20.000,-zł, w tym  

z tytułu: 

aa)  wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony samochód 

służbowy o kwotę 11.800,-zł (dochody bieżące),  

ab) sprzedaży samochodu służbowego o kwotę 8.200,-zł (dochody 

majątkowe), 

b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność dotyczących realizacji projektu 

pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich" w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 -2020 o kwotę 63.000,-zł 

(dochody bieżące), w tym z tytułu: 

ba) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę  

53.550,-zł, 

bb) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 9.450,-zł”. 

2. W załączniku Nr 1 do Uchwały o której mowa w ust. 1 w zakresie zwiększenia planu 

dochodów dokonuje się następujących zmian: 

1) w podsumowaniu planu dochodów bieżących kwotę „171.388,-zł” zastępuje się 

kwotą „163.188,-zł”, 

2) w podsumowaniu planu dochodów majątkowych kwotę „15.020.606,-zł” zastępuje 

się kwotą  „15.028.806,-zł”. 
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§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 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/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

01004 140 000 
Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na 
zakup  4 używanych samochodów typu pick-up lub 
kombi van (§ 6060).

PBGiTR

WYDATKI

PZMiUW

010

Zmiana dotyczy przedsięwzięć ujętych w 
WPF.
Zmiany dotyczą zagospodarowania 
oszczędności powstałych na realizowanych 
zadaniach inwestycyjnych celem 
zabezpieczenia dodatkowych środków, w 
tym:
W zakresie zadania pn. "Strug - Etap 1 (...)" 
środki zostaną przeznaczone na 
opracowanie projektów podziału 
nieruchomości wraz z uzyskaniem decyzji. 
W zakresie zadania pn. "Ropa - etap 1 
(…)" związane ze zmniejszeniem wydatków 
kwalifikowalnych po przeprowadzonej 
kontroli przez Instytucję Zarządzającą.   
W zakresie zadania pn. "Zabezpieczenie 
przeciwpowodziowe (...) Dębica i Kędzierz" 
środki zostaną przeznaczone na wykonanie 
operatów szacunkowych, wyceny 
nieruchomości gruntowych będących 
przedmiotem zamiany nieruchomości oraz 
wyceny służebności przesyłu na działkach 
ewidencyjnych.

-188 884 01008

Przeniesienia w planie inwestycji melioracyjnych  (§ 
6050 - wydatki finansowane z dotacji celowej z 
budżetu państwa) poprzez:
1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na 
realizację zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji i 
terenu pod inwestycje – teren województwa 
podkarpackiego",
2) zwiększenie planu wydatków na:
a) zadanie pn. "Strug- etap I - odcinkowa przebudowa 
kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 
koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie 
miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. 
Tyczyn, woj. podkarpackie" w ramach przedsięwzięcia 
pn."Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa
i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki 
Strug" - 48.884,-zł, 
b)  realizację zadań w ramach RPO WP na lata 2014-
2020, w tym:
ba) zadanie pn.„Ropa – Etap 1 – budowa lewego 
obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości 
Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska 
Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. 
podkarpackie” zwany inaczej „Ropa – Etap 1 – 
budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku 
od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego 
w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości 
Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska 
Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. 
podkarpackie” - 100.000,-zł,
bb) zadanie pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe 
obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu 
rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie 
miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie" - 
40.000,-zł.

188 884 
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

-8 930 

Zmniejszenie planu wydatków finansowanych z 
pomocy finansowej udzielonej przez jst na realizację 
zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji i terenu 
pod inwestycję - teren województwa podkarpackiego" 
w tym opracowania inwentaryzacji przyrodniczej na 3 
suche zbiorniki przeciwpowodziowe planowane do 
realizacji na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - § 
6050).

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w 
dziale 010 w rozdziale 01008.

20 000 

Ustalenie planu wydatków finansowanych z pomocy 
finansowej udzielonej przez jst na realizację zadania 
pn. "Przygotowanie dokumentacji i terenu pod 
inwestycję - teren województwa podkarpackiego" w 
tym na wykonanie "Opracowania przyrodniczego dla 
zadania pn. "Zwiększenie możliwości retencji wody w 
dolinie pot. Podgwizdówka na terenie miejscowości 
Podgwizdów, Medynia Łańcucka, Medynia 
Głogowska, gm. Czarna, woj. podkarpackie" - § 
6050).

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w 
dziale 010 w rozdziale 01008.

01041 -653 280 653 280 

Przeniesienie w planie  wydatków w związku z 
aktualizacją Planu Operacyjnego Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2016 - 2017 poprzez:
1) zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących,
2) ustalenie planu dotacji dla jednostek sektora i 
spoza sektora finansów publicznych.

Dep. OW

Środki przekazane będą dla partnerów 
KSOW na realizację operacji w zakresach: 
promocji, aktywizacji obszarów wiejskich, 
organizacji targów i wystaw, realizacji 
strategii przez LGD, tworzenia i wsparcia 
grup producenckich i spółdzielni, publikacji 
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.

010 01078 -100 000 

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na 
realizację inwestycji melioracyjnej pn. „Ropa – Etap 1 
– budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie 
miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, 
Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, 
woj. podkarpackie” zwany inaczej „Ropa – Etap 1 – 
budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku 
od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego 
w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości 
Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska 
Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. 
podkarpackie” w ramach RPO WP na lata 2014-2020 
(wydatki finansowane ze środków pochodzących z 
budżetu UE § 6057 - 36.372,-zł, dotacji celowej z 
budżetu państwa § 6059 - 63.628,-zł).

PZMiUW

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w 
dziale 758 w rozdziale 75863.
Zmniejszenie planu wydatków związane ze 
zmniejszeniem wydatków kwalifikowalnych 
po przeprowadzonej kontroli przez 
Instytucję Zarządzającą.  

010

01008
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

-12 271 

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na 
wypłatę środków dla projektów w ramach RPO WP na 
lata 2007-2013, które są przedmiotem postępowania 
prawnego lub odwołania administracyjnego o skutku 
zawieszającym.

Dep. RR

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w 
dziale 758 w rozdziale 75861.

-6 696 516 

Zmniejszenie planu dotacji celowych dla 
beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO 
WP na lata 2014-2020, w tym:
1) o charakterze innym niż rewitalizacyjny - 5.696.516,
zł - współfinansowanie z budżetu państwa (jednostki 
sektora finansów publicznych - § 6209),
2) o charakterze rewitalizacyjnym - 1.000.000,-zł - 
współfinansowanie z budżetu państwa dla jst 
(jednostki sektora finansów publicznych - § 6259).

Urząd 
Marszałkowski/

Dep. 
Zarządzania 

RPO

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Wraz ze zmniejszeniem planu dochodów w 
dziale 758 w rozdziale 75863.
W zakresie projektów o charakterze innym 
niż rewitalizacyjny - zmiany w związku z 
przeniesieniem wypłaty II transzy 
dofinansowania dla projektu BGK z zakresu 
Instrumentów Finansowych na 2018 rok.
W zakresie projektów o charakterze 
rewitalizacyjnym - zmiany w związku 
z niewystąpieniem projektów spełniających 
warunki dotyczące charakteru 
rewitalizacyjnego.

150
801
852
853

15011
80195
85295
85395

-3 394 775 3 394 775 

Przeniesienia w planie dotacji celowych dla 
beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO 
WP na lata 2014-2020 - jednostek sektora i spoza 
sektora finansów publicznych.

WUP

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Dostosowanie klasyfikacji budżetowej 
udzielanych dotacji do charakteru 
realizowanych projektów oraz charakteru 
podmiotów otrzymujących środki.

-1 800 000 

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na 
realizację zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa DW 
895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894  na 
odcinku Hoczew - Polańczyk, polegająca na 
rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 894 z
drogą gminną Nr 118408R z dojazdami w m. 
Polańczyk" (wydatki finansowane ze środków 
własnych Samorządu Województwa - § 6050).

Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia 
do WPF. 
Przeniesienia wydatków na 2018 r. ze 
względu na opóźnienia w realizacji 
dokumentacji przez Gminę Solina.

15 090 
Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie 
dróg wojewódzkich  likwidacja awarii na drogach 
wojewódzkich i mostach (§ 4270).

Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w 
dziale 600 w rozdziale 60013 - 
odszkodowania od ubezpieczyciela.

60013600 PZDW

150 15011
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

200 000 

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na 
remont mostów w ciągu dróg wojewódzkich na terenie 
województwa podkarpackiego w celu poprawy 
warunków wywozu drewna z Nadleśnictw (§ 4270).

Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w 
dziale 600 rozdziale 60013 - pomoc 
udzielana przez nadleśnictwa.
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

600 60013
Zmiany w zakresie wieloletnich inwestycji 
drogowych realizowanych w ramach RPO WP na 
lata 2014-2020

100 000 

Ustalenie planu wydatków na realizację zadania pn.: 
"Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa 
na odcinku Dąbrowica - Sieraków + most na rzece 
Tanew i most na rzece Borownica" (wydatki 
finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE-
§ 6057 - 85.000,-zł, środków własnych Samorządu 
Województwa - § 6059 - 15.000,-zł).

Nowe zadanie. 
Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia 
do WPF. 
Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w 
dziale 758 w rozdziale 75863.

-14 005 512 

Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk 
Zmniejszenie planu wydatków  finansowanych:
1) ze środków pochodzących z budżetu UE - 
11.904.685,-zł (§ 6057 - 9.057.185,-zł, § 6067 - 
2.847.500,-zł), 
2) z dotacji celowej z budżetu państwa - 2.100.827,-zł 
(§ 6059 - 1.598.327,-zł, § 6069 - 502.500,-zł).

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF. 
Przeniesienie wydatków  na 2018r. Zmiana 
wynika z przedłużających się terminów 
procedowania odwołań i wydawania decyzji 
administracyjnych na etapie projektowania 
niezbędnych do uzyskania zgody na 
wykonywanie robót.

-17 203 954 

Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica 
Starzeńska. Zmniejszenie planu wydatków  
finansowanych ze:
1) środków pochodzących z budżetu UE - 14.623.361,-
zł (§ 6057 - 11.648.361,-zł, § 6067 - 2.975.000,-zł), 
2) środków własnych Samorządu Województwa - 
2.580.593,-zł (§ 6059 - 2.055.593,-zł, § 6069 - 
525.000,-zł).

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Zmiana dotyczy:
1) zmniejszenia wartości zadania do 
wartości  wynikających z przeprowadzenia 
postępowania przetargowego,
2) przeniesienia  wydatków  na 2018r. 
zaplanowanych na roboty budowlane, 
Inżyniera Kontraktu  i zakup nieruchomości -
spowodowane długotrwałymi decyzjami 
administracyjnymi związanymi z 
uzyskaniem decyzji ZRID.

60013600 PZDW
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

-2 739 756 

Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 
Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na 
odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94
(Gwizdaj).
Zmniejszenie planu wydatków  finansowanych:
1) ze środków pochodzących z budżetu UE - 
2.328.793,-zł (§ 6057 - 1.988.793,-zł, § 6067 - 
340.000,-zł), 
2) z dotacji celowej z budżetu państwa - 410.963,-zł (§
6059 - 350.963,-zł, § 6069 - 60.000,-zł).

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Zmiana dotyczy przesunięcia wydatków 
zaplanowanych na roboty budowlane, 
Inżyniera Kontraktu oraz zakup 
nieruchomości z roku 2017 na rok 2018. 
Zmiana wynika z przedłużających się 
terminów procedowania odwołań i 
wydawania decyzji administracyjnych na 
etapie projektowania niezbędnych do 
uzyskania zgody na wykonywanie robót.

-4 969 750 

Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 
Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec.
Zmniejszenie planu wydatków  finansowanych:
1) ze środków pochodzących z budżetu UE - 
4.224.287-zł (§ 6057),
2) dotacji celowej z budżetu państwa - 745.463,-zł (§ 
6059).

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Zmiana dotyczy przesunięcia wydatków 
zaplanowanych na roboty budowlane oraz  
Inżyniera Kontraktu z roku 2017 na rok 
2018. Zmiana wynika z przedłużających się 
terminów procedowania odwołań i 
wydawania decyzji administracyjnych na 
etapie projektowania niezbędnych do 
uzyskania zgody na wykonywanie robót. 

-8 868 159 

Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów - Granica 
Państwa.
Zmniejszenie planu wydatków  finansowanych ze:
1) środków pochodzących z budżetu UE - 7.537.937,-
zł (§ 6057 - 6.092.937,-zł, § 6067 - 1.445.000,-zł), 
1) środków własnych Samorządu Województwa - 
1.330.222,-zł (§ 6059 - 1.075.222,-zł, § 6069 - 
255.000,-zł).

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Zmiana dotyczy przesunięcia wydatków 
zaplanowanych na roboty budowlane, 
Inżyniera Kontraktu oraz zakup 
nieruchomości z roku 2017 na lata 2018-
2019. Zmiana wynika z przedłużających się 
terminów procedowania odwołań i 
wydawania decyzji administracyjnych na 
etapie projektowania niezbędnych do 
uzyskania zgody na wykonywanie robót.

60013600 PZDW
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

-6 973 127 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów 
Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku 
Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok 
i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie.
Zmniejszenie planu wydatków  finansowanych ze:
1) środków pochodzących z budżetu UE - 5.927.158,-
zł (§ 6057),
2) środków własnych Samorządu Województwa - 
1.045.969,-zł (§ 6059).

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Zmiana dotyczy przeniesienia na 2019 r. 
wydatków zaplanowanych na roboty 
budowlane oraz Inżyniera Kontraktu.  
Rozpoczęcie robót budowlanych na moście 
na rzece Wisłok oraz dotyczących 
rozbudowy DW na odcinku Czarna - Łańcut 
ze względu na długotrwałą procedurę 
związaną z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem postepowania 
przetargowego planowane jest na 2018 r. 

-14 863 734 

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 
Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. 
Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów 
Małopolski. Zmniejszenie planu wydatków  
finansowanych ze:
1) środków pochodzących z budżetu UE -12.634.174,-
zł (§ 6057),
2) środków własnych Samorządu Województwa - 
2.229.560,-zł (§ 6059).

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości 
zadania oraz przesunięcia środków 
zarezerwowanych na roboty budowlane i 
Inżyniera Kontraktu z roku 2017 na rok 
2018. Dostosowanie planu wydatków do 
harmonogramu przedstawionego przez 
wykonawcę. 

-3 385 958 1 405 530 

Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na 
odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową 
obwodnicy Oleszyc. 
Zmiany obejmują: 
1)w zakresie wydatków  finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu UE: zmniejszenie o kwotę  
2.261.364,-zł (§ 6057),
2) w zakresie wydatków finansowanych z dotacji 
celowej z budżetu państwa - zwiększenie o kwotę 
725.530,-zł (§ 6059 - 620.530,-zł, § 6069 - 105.000,-zł
3) w zakresie wydatków  finansowanych ze środków 
własnych:
- zmniejszenie o kwotę 444.594,-zł (§ 6059 - 339.594,-
zł, § 6069- 105.000,-zł
- przeniesienie kwoty 680.000,-zł ( z § 6059 - 680.000,
zł na § 6050 - 380.000,-zł, § 6060 - 300.000,-zł).

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Zmiana dotyczy:
1) przeniesienia wydatków zaplanowanych 
na roboty budowlane oraz Inżyniera 
Kontraktu  na 2018r. - spowodowane 
przedłużającymi się terminami 
procedowania i wydawania decyzji 
administracyjnych na etapie projektowania 
niezbędnych do uzyskania zgody na 
wykonanie robót. 
2) zmian w źródłach finansowania zadania 
celem dostosowania  planu wydatków do 
decyzji o dofinansowanie projektu. 
3) przeniesienia w planie wydatków celem 
zabezpieczenia środków na wypłatę 
odszkdowań za grunty - wydatki 
niekwalifikowalne. 

600 PZDW60013
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

-13 672 816 9 874 

Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 988.
Zmiany obejmują:
1) w zakresie wydatków  finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu UE: zmniejszenie o kwotę  
11.621.894,-zł (§ 6057 - 6.946.894,-zł, § 6067 - 
4.675.000,-zł),
2) w zakresie wydatków  finansowanych ze środków 
własnych:
- zmniejszenie o kwotę 2.041.048-zł (§ 6059 - 
1.216.048,-zł, § 6069 - 825.000,-zł
- przeniesienie kwoty 9.874,-zł ( z § 6059 na § 6050)

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Zmiana dotyczy zmniejszenia planu 
wydatków do wartości wynikających z 
podpisanej umowy z wykonawcą zadania.

-30 464 493 70 663

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 
od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. 
Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece 
Wisłoka. Zmiany obejmują:
1) w zakresie wydatków  finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu UE: zmniejszenie o kwotę 
25.894.819,-zł (§ 6057 - 24.194.819,-zł, § 6067 - 
1.700.000,-zł),
2)w zakresie wydatków  finansowanych ze środków 
własnych:
- zmniejszenie o kwotę 4.569.674,-zł (§ 6059 - 
4.269.674,-zł, § 6069 - 300.000,-zł
3) w zakresie środków jst - ustalenie planu w kwocie 
70.663,-zł (§ 6050). 

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Zmiana dotyczy przesunięcia środków 
zarezerwowanych na roboty budowlane, 
Inżyniera Kontraktu oraz zakup 
nieruchomości z roku 2017 na lata 2018-
2019. W związku z podpisaniem umowy na 
roboty budowlane dla I etapu dokonuje się 
korekty planu zgodnie z harmonogramem 
przedstawionym przez wykonawcę. 
Ponadto wprowadza się środki jst - pomoc 
finansowa od Miasta Mielca.

-741 365 400 000

Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 
94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R. Zmiany 
obejmują:
1) w zakresie wydatków finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu UE - zmniejszenie o kwotę 
375.161,-zł (§ 6057), 
2) w zakresie wydatków finansowanych ze środków 
własnych - zwiększenie o kwotę 33.796,-zł (§ 6069),
3) przeniesienie środków pochodzących z budżetu UE 
- 255.000,-zł (z § 6057 na § 6067),
4) przeniesienie środków własnych - 111.204,-zł (z § 
6059 na § 6050 - 100.000,-zł i § 6069 - 11.204,-zł).

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Zmiana dotyczy przesunięcia wydatków na 
2018 r. celem dostosowania do 
harmonogramu przedstawionego przez 
wykonawcę zadania oraz przeniesienia  w 
planie wydatków celem zabezpieczenia 
środków m.in. na wydatki 
niekwalifikowalne.

PZDW60013600
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

600 60013 -1 460 191 660 334

Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 
Kolbuszowa - Sędziszów Młp.
Zmiany obejmują:
1) w zakresie wydatków finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu UE - zmniejszenie o kwotę 
901.163,-zł (§ 6057),
2) w zakresie wydatków finansowanych ze środków 
własnych - zwiększenie o kwotę 101.306,-zł (§ 6050 - 
41.306,-zł, § 6069 - 60.000,-zł),
3) przeniesienie środków pochodzących z budżetu UE 
- 340.000,-zł (z § 6057 na § 6067),
4) przeniesienie środków własnych - 219.028,-zł (z § 
6059 na § 6050).

PZDW

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Zmiana dotyczy:
1) przeniesienia wydatków zaplanowanych 
na zakup nieruchomości na 2018r.z uwagi 
na długotrwałą procedurę uzyskania decyzji 
ZRID,
2) przeniesienie w planie wydatków celem 
zabezpieczenia środków m.in. na wypłatę 
odszkodowań za zajęte grunty.

Zmiany w zakresie wieloletnich inwestycji 
drogowych realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-
2020

-4 737 168

Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej 
pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce 
drogi ekspresowej S-19. Zmniejszenie wydatków 
finansowanych ze:
1) środków pochodzących z budżetu UE - 3.221.232,-
zł (§ 6057),
2) środków własnych - 1.515.936,-zł (§ 6059 - 
566.109,-zł, § 6050 - 949.827,-zł).

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Zmiana dotyczy przesunięcia środków 
zaplanowanych na roboty budowlane oraz 
nadzór inwestorski z roku 2017 na 2018. 
Wykonawca wystąpił o wydłużanie terminu 
wykonania robót budowlanych ze względu 
na zaistniałe problemy realizacyjne oraz 
nieprzewidziane uwarunkowania gruntowo-
wodne.

-9 989 212 200 000

Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła 
S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej Zmiany 
obejmują:
1) w zakresie wydatków finansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu UE - zmniejszenie o kwotę 
5.970.904,-zł (§ 6057),
2) w zakresie wydatków finansowanych ze środków 
własnych - zmniejszenie o kwotę  3.818.308,-zł (§ 
6059),
3) przeniesienie środków własnych - 200.000,-zł (z § 
6059 na § 6050).

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Zmiana dotyczy:
1) przesunięcia środków zaplanowanych na 
roboty budowlane oraz nadzór inwestorski z
roku 2017 na 2018. Dostosowanie planu 
wydatków do harmonogramu 
przedstawionego przez wykonawcę,
2) przeniesienia w planie wydatków celem 
zabezpieczenia środków na wydatki 
niekwalifikowalne.

PZDW60013600
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

600 60013 -2 930 420

Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta 
Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. 
Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R). 
Zmniejszenie wydatków finansowanych ze:
1) środków pochodzących z budżetu UE - 2.490.857,-
zł  (§ 6057),
2) środków własnych - 439.563,-zł (§ 6059).

PZDW

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Zmiana dotyczy przesunięcia wydatków 
zaplanowanych na roboty budowlane oraz 
Inżyniera Kontraktu na 2018 r. z uwagi  na 
przedłużające się postępowanie 
przetargowe.

60013 -10 000 

60078 10 000 

700 70005 153 750 
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na 
wycenę i inwentaryzację nieruchomości pozostających
we władaniu szpitali (§ 4300).

Urząd 
Marszałkowski

/Dep. RG

710 71012 -738 177 

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na 
realizację zadania pn. "Tworzenie opracowań 
kartograficznych na podstawie baz danych obiektów 
topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa 
podkarpackiego".

WODGIK
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.

Dep. DT/ 
PZDW

Zmiana planu wydatków poprzez:
1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na 
realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - Krościenko na 
odcinku od km 21+800 do km 22+474: Zadanie nr 1 - 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - 
Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w 
miejscowości Liskowate w km 21+932-22+072, 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina - 
Krościenko  na odcinku od km 21+800 do km 22+474, 
Zadanie nr 2 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 
Kuźmina - Krościenko wraz z mostem przez potok 
Karaszyn w miejscowości Liskowate w km 22+155-
22+285",
2) ustalenie planu wydatków na pomoc finansową dla 
Gminy Przemyśl na opracowanie projektu 
budowlanego w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie 
osuwiska w m. Kuńkowce na odc. drogi wojewódzkiej 
Nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz w 
km 5+300-5+500 wraz z położeniem w jej pas gminnej 
sieci wodociągowej".

600

Ustalenie planu wydatków zgodnie z 
projektem uchwały Sejmiku  w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Przemyśl.

Strona 10 z 17



Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

720 72095 -60 000 60 000 

Zmiana planu wydatków poprzez:
1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na 
utrzymanie projektu pn. "PSeAP - Podkarpacki 
System e-Administracji Publicznej",
2) zwiększenie wydatków na koszty przygotowania 
dokumentacji inicjującej nowe projekty z obszaru e-
zdrowia.

Urząd 
Marszałkowski

/Dep. SI

Zadanie pn. utrzymanie projektu pn. 
"PSeAP - Podkarpacki System e-
Administracji Publicznej" ujęte w wykazie 
przedsięwzięć do WPF.

730 73095 -200 000 200 000 

Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków 
przeznaczonych na realizację projektu pn.: 
"Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu 
innowacyjności i konkurencyjności województwa 
podkarpackiego" w ramach RPO WP na lata 2014-
2020 poprzez:
1) zmniejszenie planu wydatków bieżących (§ 4307),
2) ustalenie planu wydatków majątkowych (§ 6057).

Urząd 
Marszałkowski

/Dep. RR

Przedsięwzięcie ujęte w wykazie 
przedsięwzięć do WPF.
Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 
758 w rozdziale 75863.
Zabezpieczenie środków na wydatki 
majątkowe przeznaczone na wykonanie i 
uruchomienie Portalu RIS.

75018 -285 000 285 000 

Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków 
przeznaczonych na realizację projektu Pomocy 
Technicznej RPO WP na lata 2014-2020 pn. 
"Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 
poprzez działania o charakterze edukacyjno - 
promocyjnym i procedurą odwoławczą" poprzez:
1) zmniejszenie planu wydatków majątkowych (§ 6058
- 242.250,-zł, § 6059 - 42.750,-zł),
2) zwiększenie planu wydatków bieżących (§ 4308 - 
242.250,-zł, § 4309 - 42.750,-zł).

Urząd 
Marszałkowski/ 

Dep. 
Zarządzania

RPO

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 
758 w rozdziale 75864.
Zmiany związane z przesunięciem środków 
z majątkowych na bieżące w związku z 
realizacją do końca roku wyłącznie działań 
informacyjno - promocyjnych w ramach 
projektu (promocja RPO na 
portalach/serwisach internetowych, 
organizacja eventów promocyjnych, zakup 
materiałów promocyjnych).

75075 3 000 

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na 
organizację turniejów o puchar Przewodniczącego 
Sejmiku oraz innych wydarzeń realizowanych pod 
patronatem Przewodniczącego Sejmiku.

Urząd 
Marszałkowski/ 

Kancelaria 
Sejmiku

Wraz ze zmniejszeniem planu wydatków w 
dziale 803 rozdziale 80395.

757 75704 -2 878 898 
Zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na 
poręczenia dla szpitali.

Urząd 
Marszałkowski/ 

Dep. OZ

750
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

803 80395 -3 000

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na 
organizację VII Podkarpackich Juwenaliów 
Studenckich organizowanych przez Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową im. prof.. Stanisława 
Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Urząd 
Marszałkowski/ 

Kancelaria 
Sejmiku

Wraz ze zwiększeniem planu wydatków w 
dziale 750 rozdziale 75075.

294 150

Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem 
na zadanie pn.: "Dostosowanie nieruchomości i 
pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. 
Korczyńskiej 57 do czasowego składowania i ważenia 
odpadów".

W związku ze sprzedażą działek wraz z 
budynkami i urządzeniami w tym magazynu 
odpadów medycznych zlokalizowanych 
przy ul. Korczyńskiej konieczne jest 
zorganizowanie na nowo gospodarki 
odpadami. 

15 892 128
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali za 
2016 rok.

Pozostanie do pokrycia przez 
Województwo ujemny wynik finansowy w 
kwocie 20.722.601,-zł.

-320 723 320 723

Zmiana w planie dotacji celowych dla szpitali (§ 6220) 
poprzez:
1) zmniejszenie planu dotacji dla Szpitala 
Wojewódzkiego OLK w Przemyślu przeznaczonej na 
realizację zadania pn. "Przebudowa budynku nr 
2/3493 w Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu w 
celu dostosowania dróg ewakuacyjnych obiektu do 
wymagań p.poż",
2) zwiększenie planu dotacji celowej dla 
Wojewódzkiego Szpitala im. W. Ojca Pio w Przemyślu 
z przeznaczeniem na realizację zadania 
pn."Przebudowa pomieszczeń w budynku 
warsztatowo-biurowym na pomieszczenia biurowe 
wydatek niekwalifikowalny w projekcie 
"Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu 
Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" 
realizowanym w ramach RPO WP na lata 2014 -2020. 

W kwietniu br. nastąpiło włączenie Szpitala 
Wojewódzkiego OLK w Przemyślu w 
struktury Szpitala Wojewódzkiego im. Ojca 
Pio w Przemyślu.
Przesunięcie środków związane jest z pilną 
potrzebą przeniesienia całej administracji 
zajmującej I piętro budynku szpitala do 
nowych pomieszczeń. W zwolnionej 
lokalizacji utworzony zostanie nowy Oddział 
Rehabilitacji Kardiologicznej. 
W budżecie Województwa na zadanie 
zaplanowana dotacja celowa w kwocie 
785.600,-zł. 

851 85154 -99 998

Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na dotacje 
celowe na zadania wynikające z Wojewódzkiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych (§ 2360).

ROPS
Przeniesienie wydatków do działu 852 
rozdziału 85232.

85111851
Urząd 

Marszałkowski/ 
Dep. OZ
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

852 85232 99 998

Ustalenie planu wydatków majątkowych z 
przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek 
sektora finansów publicznych - Gminy Strzyżów na 
organizację Centrum Integracji Społecznej - pierwsze 
wyposażenie (§ 6620).

ROPS

Dotacja celowa dla Gminy Strzyżów - 
instytucji tworzącej Centrum Integracji 
Społecznej na pierwsze wyposażenie 
Centrum.

85217 -3 000 

85295 80 077 

854 85416 2 156 

Zwiększenie planu wydatków  na zwrot do IP 
dofinansowania otrzymanego na realizację projektu 
pn.: "Wsparcie stypendialne uczniów szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących 
kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017".

Urząd 
Marszałkowski/ 

Dep. EN

Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w 
dziale 854 rozdziale 85416 z tytułu zwrotu 
stypendium wraz z odsetkami.

855 85504 -716 533 716 534 

Zmiany w planie wydatków przeznaczonych na 
realizację projektu pn. „Bliżej Rodziny - szkolenia dla 
kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej" 
w ramach POWER w tym:
1) przeniesienia w  planie  wydatków  finansowanych 
ze środków UE celem zwiększenia planu dotacji dla 
partnerów projektu 549.632,-zł  (przeniesienie z § 
4307 na  § 2057)
b) zmiana  źródeł finansowania wydatków tj., 
zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze 
środków UE i ustalenie planu wydatków 
finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa -  
166.902,-zł (przeniesienie z§ 4307 na § 4309).

ROPS

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego 
w WPF.
Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 
855 w rozdziale 85504.

852 ROPS

Zmiany w planie wydatków poprzez:
1) zmniejszenie planu wydatków na wpłaty na 
PFRON,
2) ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na 
realizację projektu pn.: CE 985 "SENTINEL - Rozwój i 
umacnianie pozycji przedsiębiorstw społecznych w 
celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor 
ekonomiczny i społeczny w państwach Europy 
Środkowej" w ramach programu INTERREG 

Nowe zadanie.
Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia 
do WPF. 
Projekt realizowany w partnerstwie z 
Węgierską Służbą Medyczną Zakonu 
Maltańskiego - liderem projektu. Celem 
nadrzędnym projektu jest nawiązanie 
współpracy międzynarodowej z państwami 
ościennymi, której efektem będzie 
zmniejszenie nierówności regionalnych i 
poprawienie wyników gospodarczych w 
regionach Europy Środkowej.
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

900 90005 -5 000 5 000 

Przeniesienia w planie wydatków związanych z 
realizacją zadania pn.: "Uświadamianie mieszkańcom 
zagrożenia dla zdrowia, jakie niesie ze sobą spalanie 
odpadów w piecach, kotłach domowych" poprzez:
1) zmniejszenie planu wydatków bieżących,
2) ustalenie planu dotacji dla organizacji 
prowadzących działalność pożytku publicznego.

Urząd 
Marszałkowski/ 

Dep. OS

Realizacja zadania publicznego z zakresu 
edukacji oraz wychowania dzieci i 
młodzieży, poprzez przeprowadzenie akcji 
szkolnych wynikających z realizacji celów 
edukacyjnych zawartych w programach 
ochrony powietrza w ramach zadania.

900 90095 -18 800 18 800 

Przeniesienia w planie wydatków bieżących 
związanych z realizacją zadania "Opracowanie 
sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami (WPGO)" poprzez:
a) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na 
zakup usług pozostałych,
b) zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na 
umowy zlecenia.

Urząd 
Marszałkowski/ 

Dep. OS

92106 60 700 

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru im. W. 
Siemaszkowej w Rzeszowie na dofinansowanie 
działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań 
statutowych (§2480).

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem 
na:
1) organizację uroczystości podpisania 
deklaracji założycielskiej 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuk 
TRANS/MISJE Rzeszów, Kosice, Ostrava, 
Debrecen, Lviv w dniu 13.06.17 r. w 
Muzeum - Zamku w Łańcucie - 10.700,-zł,
2) koszty realizacji przedsięwzięć 
wpisujących się w działalność statutową 
instytucji tj. produkcji i eksploatacji 
spektaklu upamiętniającego działalność 
kardynała Kozłowieckiego - 50.000,-zł.

92109 -70 000 150 000 

Zmiany w planie dotacji dla Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie poprzez:
1) zmniejszenie planu dotacji celowej przeznaczonej 
na Festiwal Psalmów Dawidowych "Honorując 
Sprawiedliwych" w § 2800,
2) zwiększenie planu dotacji podmiotowej w § 2480.

921
Dep. DO/
instytucje 

kultury
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

92195 -50 000 

92114 6 000 

44 000 

100 000 

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu z 
przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących 
w zakresie realizowanych zadań statutowych.

Zabezpieczenie środków w związku z dużą 
liczba odpraw i nagród jednorazowych, 
koniecznością uzupełnienia stanu 
zatrudnienia, wzrostem kosztów 
związanych z funkcjonowaniem jednostki. 

100 000 

Ustalenie planu dotacji podmiotowej na utrzymanie i 
remonty obiektów dla Muzeum Okręgowego w 
Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania 
pn.: "Remont pokryć dachowych na budynku 
administracyjnym Muzeum, łączniku oraz 
magazynach gospodarczych wraz z garażem".

Przeniesienia w planie wydatków na współorganizację 
Europejskich Dni Dziedzictwa poprzez:
1) zmniejszenie planu wydatków zaplanowanych jako 
zakup usług w planie Urzędu Marszałkowskiego,
2) ustalenie planu dotacji celowych dla:
- Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach 
na realizację wskazanych zadań i programów -  na 
organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 -
"Obchody EDD 2017 w Arboretum" - 6.000,-zł,
- Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na realizację 
wskazanych zadań i programów -  na organizację 
Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 - "Dziedzictwo 
Spolicowa" oraz "Preteksty kulturalne / Krajobraz - 
Świątynia natury" - 17.000,-zł,
- Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację 
wskazanych zadań i programów - na organizację 
Europejskich Dni Dziedzictwa 2017: "Impreza 
plenerowa - Mity Słowian" oraz "Podróż z Ignacym 
Łukasiewiczem - inauguracja kompleksowej ścieżki 
questingowej w Bóbrce" - 19.900,-zł,
- Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej na 
realizację wskazanych zadań i programów - na 
organizację Europejskich Dni Dziedzictwa 2017: 
"Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu" - 
7.100,-zł.

Dep. DO/
instytucje 

kultury
921

92118

Strona 15 z 17



Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

265 443 

Ustalenie planu dotacji podmiotowej na utrzymanie i 
remonty obiektów dla Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej w Przemyślu z przeznaczeniem na 
realizację zadania pn.: "Remont tarasów widokowych 
wraz z wykonaniem dodatkowego otworu okiennego w
ścianie zachodniej budynku głównego MNZP przy 
Placu Płk. Berka Joselewicza 1 w Przemyślu".

10 000 

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum - 
Zamku w Łańcucie na dofinansowanie działalności 
bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych 
( § 2480).

Wydatki zaplanowano na dofinansowanie 
wystawy pt. "Rody panujące Europy - 
Habsburgowie".

92195 100 000 

Ustalenie planu dotacji celowej na pomoc finansową 
dla Gminy Zarszyn z przeznaczeniem na realizację 
zadania pn. "Modernizacja Domu Kultury w 
Pastwiskach i zaadaptowanie jego części na 
Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola 
Wojtyły w Pastwiskach" (§ 6300).

Ustalenie planu zgodnie z projektem 
uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej. 
Środki zostaną przeznaczone na 
wykonanie  elewacji budynku Domu 
Ludowego w Pastwiskach. 
Zadanie współfinansowane ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w wysokości 100.000,-zł, 
Gmina wystąpiła z wnioskiem o 
dofinansowanie zadania z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.

92118

Dep. DO/
instytucje 

kultury
921
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Dział Rozdział
Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie
Jednostka 
realizująca

Uwagi/Uzasadnienie

WYDATKI

925 92502 35 000 

Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z 
funkcjonowaniem jednostki,  w tym z przeznaczeniem 
m.in na:
1) nagrody dla laureatów konkursów (§ 4190) - 5.881,-
zł,
2)  remont toalety przy pracowni edukacyjnej 
mieszczącej się w zaadaptowanych pomieszczeniach 
w piwnicy budynku (§ 4270) - 15.000,-zł,
3) zakup zestawów i programów komputerowych, 
zakup akcesoriów wykorzystywanych w organizacji 
imprez edukacyjno-promocyjnych itp. (§ 4210) - 
7.819,-zł,
4) wykonanie materiałów promocyjnych (§ 4300) - 
6.000,-zł,
5) zakup środków żywności (§ 4220) - 300,-zł.

ZPK w 
Przemyślu

926 92605 176 750 
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na 
organizację finałów Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w sportach zimowych.

Dep. EN

Środki przeznaczone będą na zakup 
sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia 
poszczególnych dyscyplin sportowych 
m.in.. biegów narciarskich, łyżwiarstwa 
szybkiego, hokeja na lodzie, narciarstwa 
alpejskiego, biathlon oraz na zakup kurtek 
typu sof shell dla reprezentacji woj. 
podkarpackiego oraz masztów 
teleskopowych do mocowania i ekspozycji 
flag.

-155 319 400 26 647 639

Na skutek zmian w planie dochodów i wydatków nastąpi:
1) zwiększenie deficytu budżetu Województwa na 2017 r. o kwotę 11.896.494,-zł,
2) zwiększenie przychodów 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 13.696.494,-zł,
3)  zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa o kwotę 1.800.000,-zł.

Ponadto propozycje zmian dotyczą zmiany zapisów w uchwale i w załączniku Nr 1 do Uchwały Sejmiku Nr XXXIX/683/17 z dnia 26 czerwca br. w sprawie zmian w 
budżecie na 2017 r. w zakresie zwiększenia planu dochodów w dziale 750 w rozdziale 75018. Zmiana dotyczy sprostowania omyłek pisarskich.

Suma
Ogółem plan 

wydatków
-128 671 761
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§ kwota § kwota

01004 0 6060 140 000
01008 6050 -197 814 6050 208 884

4308 -415 682 2058 177 487
4309 -237 598 2059 101 450

0 2008 238 195
0 2009 136 148

6057 -36 372 0
6059 -63 628 0
2009 -19 332 2059 33 000
6209 -5 708 787 0
6259 -1 000 000 0
6050 -2 759 827 4270 215 090
6057 -98 530 289 6050 1 020 871
6059 -20 970 499 6057 85 000
6067 -13 982 500 6059 635 530
6069 -2 572 500 6060 300 000

0 6067 595 000
0 6069 210 000

60078 0 6300 10 000
700 70005 0 4300 153 750
710 71012 4300 -738 177 0
720 72095 6050 -60 000 4390 60 000
730 73095 4307 -200 000 6057 200 000

6058 -242 250 4308 242 250
6059 -42 750 4309 42 750

75075 0 4300 3 000
757 75704 8030 -2 878 898 0

6209 -15 184 2009 2 321 277
0 2059 791 082
0 6209 121 318
0 6259 31 941

803 80395 2520 -3 000 0
0 4160 15 892 128

6220 -320 723 6220 614 873
85154 2360 -99 998 0

851

010

85111

60013

01078

01041

75018

150

600

750

801 80195

Załącznik Nr 2 do Uchwały  …. / … / 17 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia ……. w sprawie zmian w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2017 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia

15011



§ kwota § kwota

PLAN WYDATKÓW

Dział Rozdział
zmniejszenia zwiększenia

85217 4140 -3 000 0
85232 0 6620 99 998

2009 -2 570 352 4018 47 420
2059 -423 600 4019 8 368

0 4118 8 028
0 4119 1 417
0 4128 1 163
0 4129 206
0 4218 837
0 4219 148
0 4308 1 077
0 4309 190
0 4368 595
0 4369 105
0 4388 1 445
0 4389 255
0 4418 850
0 4419 150
0 4428 6 650
0 4429 1 173
0 6209 50 342
0 6259 35 456

853 85395 2009 -366 307 2059 10 359
0 2917 1 700
0 2919 200
0 2957 128
0 2959 15
0 4569 113

4307 -716 533 2057 549 632
0 4309 166 902

90005 4300 -5 000 2360 5 000
4300 -18 800 4110 2 800

0 4120 400
0 4170 15 600

92106 0 2480 60 700
92109 2800 -70 000 2480 150 000
92114 0 2800 6 000

0 2480 475 443
0 2800 44 000

92195 4300 -50 000 6300 100 000
0 4190 5 881
0 4210 7 819
0 4220 300
0 4270 15 000
0 4300 6 000

926 92605 0 2820 176 750

-155 319 400 26 647 639

-8 816 277 22 188 426

-146 503 123 4 459 213

900

92118

w tym:

wydatki bieżące

wydatki majątkowe

Razem

852

854 85416

92502925

921

85295

85504855

90095
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- projekt- 
UCHWAŁA Nr  …/…/17  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia … . … . 2017 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2017 - 2035. 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z 
późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. 
z 2015r. poz. 92 ). 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W załączniku Nr 2 do uchwały XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

dnia 29 grudnia 2016 r.: 

1) dodaje się przedsięwzięcia: 

a) których mowa w art. 226 ust. 4  pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn. : 

aa) „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku 

Dąbrowica - Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece 

Borownica”, 

ab) „CE 985 "SENTINEL" - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw 

społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor 

ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”, 

b) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 

pkt 1 i 2  ustawy o finansach publicznych pn. 

ba) „Przebudowa /rozbudowa DW  895 na odcinku Solina - Myczków i DW 

894 na odcinku Hoczew - Polańczyk, polegająca na rozbudowie 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 894 z drogą gminną Nr 1184008R z 

dojazdami w m. Polańczyk”, 

bb) „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury 

Ludowej w Kolbuszowej”, 

bc) „Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce” 

2) skreśla się przedsięwzięcie pn. „RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII „. 

 



2 
 

§ 2 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą 

Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19” o którym mowa w 

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

Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji 

przedsięwzięcia do 2018 roku, przesunięciu części nakładów planowanych do 

wykonania w roku 2017 na rok 2018 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie.  

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015 – 2018. 

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

1 o kwotę 20.720,-zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach  2017-2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.737.168,-zł, 

2) w roku 2018 ustala się limit wydatków o kwotę 4.757.888,-zł. 

5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 4.757.888,-zł. 

 

§ 3 

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

obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–

Leżajsk” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w roku 2017 na rok 

2018.  

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach  2017-2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 14.005.512,-zł, 
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2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 14.005.512,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 14.005.512,-zł. 

 

§ 4 

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

obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–

Grabownica Starzeńska” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 

2017, przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w roku 2017 na 

rok 2018 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 4.924.031,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach  2017-2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 17.203.954,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 12.279.923,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 12.279.923-zł. 

 

§ 5 

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

drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na 

odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)” o którym mowa 

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

załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na przesunięciu części 

nakładów planowanych do wykonania w roku 2017 na rok 2018.  

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach  2017-2018 w następujący 

sposób: 
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1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.739.756,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.739.756,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.739.756,-zł. 

 

§ 6 

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

obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 

Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 

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

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w 

roku 2017 na rok 2018, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 

2018 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 500.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach  2017-2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 4.969.750,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 5.469.750,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 5.469.750-zł. 

 

§ 7 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do 

Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” o którym mowa w art. 226 ust. 4 

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

uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 

grudnia 2016 r. Zmiana polega na zmianie zakresu planowanego do wykonania 

w latach 2017 – 2018  oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 680.561,-zł (wydatki majątkowe). 
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3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach  2017-2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.980.428,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 2.660.989,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 2.660.989-zł. 

 

§ 8 

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

obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - 

Lubaczów- Granica Państwa” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2016r., wydłużeniu 

okresu realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku i ustaleniu limitu wydatków w 

2019 roku, zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 – 2018 

oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2019. 

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

1 o kwotę 10.991.790,-zł (wydatki majątkowe). 

4. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach  2017-2019 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 8.868.159,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 13.850.380,-zł, 

3) w roku 2019 ustala się limit wydatków w kwocie 6.043.017,-zł 

5. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 19.893.397-zł. 

 

§ 9 

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

drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na 
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odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. 

Kraszewskiego w Łańcucie” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2019 roku  

oraz przeniesieniu części nakładów planowanych do wykonania w latach 2017-

2018 na rok 2019.  

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2019. 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach  2017-2019 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 6.973.127,-zł, 

2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.226.873,-zł, 

3) w roku 2019 ustala się limit wydatków w kwocie 10.200.000,-zł 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 6.973.127-zł. 

 

§ 10 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk 

od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski” 

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

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

zmniejszeniu części nakładów planowanych do wykonania w 2017r., 

przesunięciu części nakładów na rok 2018 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów 

na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 13.690.019,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach  2017-2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 14.863.734,-zł, 
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2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.173.715,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 1.173.715,-zł. 

 

§ 11 

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

obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988” o którym mowa w 

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

Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na zmniejszeniu części nakładów 

planowanych do wykonania w latach 2017 – 2019 oraz zmniejszeniu łącznych 

nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 35.495.479,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach  2017-2019 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 o kwotę 13.662.942,-zł, 

2) w roku 2018 o kwotę 2.901.652,-zł, 

3) w roku 2019 o kwotę 18.930.885,-zł. 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 21.832.537-zł. 

 

§ 12 

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

nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. 

Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece 

Wisłoka” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

zmniejszeniu nakładów planowanych do wykonania w 2017r. i przesunięciu 

części nakładów planowanych do wykonania w roku 2017 na lata 2018 – 2019, 

zwiększeniu nakładów planowanych do wykonania w latach 2018-2019 oraz 

zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  
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2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 

1 o kwotę 126.659,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach  2017-2019 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 30.393.830,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 9.824.124,-zł, 

3) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 20.696.365,-zł 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 30.520.489-zł. 

 

§ 13 

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

drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 

1334 R” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w roku 2017 na rok 

2018.  

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach  2017-2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 341.365,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa  się limit wydatków o kwotę 341.365,-zł, 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 341.365-zł. 

 

§ 14 

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

rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w 

Rudnej Małej” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2017, przesunięciu 
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części nakładów planowanych do wykonania w roku 2017 na rok 2018 oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 3.723.462,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach  2017-2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 9.789.212,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 6.065.750,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 6.065.750-zł. 

 

§ 15 

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

DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. 

Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)” o którym mowa w art. 

226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 

do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 

grudnia 2016 r. Zmiana polega na przesunięciu części nakładów planowanych do 

wykonania w roku 2017 na rok 2018, zwiększeniu zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2018 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 401.914,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach  2017-2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 2.930.420,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 3.332.334,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 3.332.334-zł. 

 

§ 16 

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

obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.” o 
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którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w roku 2017 na rok 

2018.  

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach  2017-2018 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 799.857,-zł, 

2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 799.857,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 799.857-zł. 

 

§ 17 

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

drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa” o którym 

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

załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu 

realizacji przedsięwzięcia do 2020r. oraz przesunięciu części nakładów 

planowanych do wykonania w roku 2019 na rok 2020.  

2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017 – 2020. 

3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach  2019-2020 w następujący 

sposób: 

1) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o 2.000.000,-zł, 

2) w roku 2020 ustala się limit wydatków w kwocie 2.000.000,-zł. 

 

§ 18 

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

opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych 

(BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego” stanowiącego program, 

projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2  ustawy o 
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finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 

2017 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 738.177,-zł (wydatki bieżące). 

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

o którym mowa ust. 1 w roku  2017 o kwotę 738.177,-zł. 

 

§ 19 

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

specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności 

województwa podkarpackiego” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 

roku 2017 w ramach wydatków bieżących na wydatki majątkowe. 

2. Zmienia się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 

w następujący sposób:  zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 200.000,-zł i 

zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,-zł. 

3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa ust. 1 w roku  2017 w następujący sposób: zmniejsza się wydatki bieżące 

o kwotę 200.000,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,-zł. 

 

§ 20 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż 

wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2  ustawy o finansach publicznych, 

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2016r. oraz zmianie zakresu 

planowanego do wykonania w latach 2018-2019.  
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2. Zmienia się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 

w następujący sposób:  zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 867,-zł i zmniejsza 

się wydatki majątkowe o kwotę 867,-zł. 

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

mowa ust. 1 w latach  2018-2019 w następujący sposób: 

1) w roku 2018 o kwotę 209.399,-zł (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o 

kwotę 210.266,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 867,-zł) , 

2) w roku 2019 o kwotę 18.548,-zł (wydatki bieżące). 

4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1 o kwotę 227.947-zł (w tym: zwiększa się limit zobowiązań 

bieżących o kwotę 228.814,-zł i zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o 

kwotę 867,-zł). 

 

§ 21 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Ropa – Etap 

1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcinica, 

gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, 

woj. podkarpackie” zwany inaczej „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania 

rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w 

Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz 

Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. 

podkarpackie” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2018 roku oraz zwiększeniu 

łącznych nakładów na przedsięwzięcie. 

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

1 o kwotę 149.382,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2018 o kwotę 149.382,-zł. 

4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 149.382,-zł. 
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§ 22 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na 

prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości 

Dębica i Kędzierz, woj. Podkarpackie” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 

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

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2017 

oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 40.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 40.000,-zł. 

 

§ 23 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa 

podkarpackiego” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane 

w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2  ustawy o finansach publicznych, określonego w 

załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na zmniejszeniu 

zakresu planowanego do wykonania w roku 2017 oraz zmniejszeniu łącznych 

nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 177.814,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 177.814,-zł. 

 

§ 24 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. 

„Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez 

kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap 

I-odcinkowa przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego 

koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. 
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Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie” stanowiącego program, 

projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2  ustawy o 

finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2017 

oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 48.884,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 48.884,-zł. 

 

§ 25 

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

rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” o 

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

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na 

zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 - 2019 oraz 

zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 130.249,-zł (wydatki bieżące). 

3. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o 

którym mowa ust. 1 w latach 2017 -2019 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1,-zł, 

2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 120.747,-zł, 

3) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 9.503,-zł 

4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 130.250-zł. 

 

§ 26 

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

projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” 

stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 

pkt 1 i 2  ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 
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uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 

grudnia 2016 r. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2017 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na 

przedsięwzięcie.  

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

1 o kwotę 60.000,-zł (wydatki majątkowe). 

3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 o kwotę 60.000,-zł. 

 

§ 27 

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na 

lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 

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

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 

roku 2017 w ramach wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz w roku 

2020 w ramach wydatków bieżących na wydatki  majątkowe. 

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

mowa ust. 1 w roku  2017 i 2020 w następujący sposób: 

1) w roku 2017 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 285.000,-zł i zmniejsza 

się wydatki majątkowe o kwotę 285.000,-zł, 

2) w roku 2020 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 285.000,-zł i zwiększa 

się wydatki majątkowe o kwotę 285.000,-zł. 

3. Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym 

mowa w ust. 1 w następujący sposób:  zmniejsza się limit zobowiązań bieżących 

o kwotę 285.000,-zł i zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 

285.000,-zł. 

 

§ 28 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 

2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” 

stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 

pkt 1 i 2  ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do 
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uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 

grudnia 2016 r. Zmiana polega na przesunięciu części nakładów planowanych do 

wykonania w roku 2017 na rok 2019.  

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017 i 2019 w następujący 

sposób: 

1)  w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 5.696.516,-zł, 

2) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę 5.696.516,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 5.696.516,-zł. 

 

§ 29 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 

2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym” stanowiącego 

program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2  ustawy 

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

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. 

Zmiana polega na przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w 

roku 2017 na rok 2020.  

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017 i 2020 w następujący 

sposób: 

1)  w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.000.000,-zł, 

2) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 1.000.000,-zł. 

3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 1.000.000,-zł. 

 

§ 30 

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

celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 

2020” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 

ust. 4 pkt 1 i 2  ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 

do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 
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grudnia 2016 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do 

wykonania w roku 2017 w ramach wydatków bieżących na wydatki majątkowe. 

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

mowa ust. 1 w roku 2017 w następujący sposób: zmniejsza się wydatki bieżące o 

kwotę 223.873,-zł i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 223.873,-zł, 

 

§ 31 

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa 

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

Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 

29 grudnia 2016 r. ogółem o kwotę 114.440.374,-zł z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 87.333.515,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 25.040.503,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 2.066.356,-zł. 

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań 

innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, 

określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r., ogółem o kwotę 10.079.762,-zł, z 

tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 3.364.698,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 5.715.064,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 1.000.000,-zł. 

 

§ 32 

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją 

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach 

publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. ogółem o kwotę 

114.769.624,-zł, z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 87.571.705,-zł, 
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2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 25.120.363,-zł, 

3) obciążających budżet roku 2020 o kwotę 2.077.556,-zł 

2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do 

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa 

Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, 

projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy 

o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr 

XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r., 

ogółem o kwotę 2.027.947,-zł, z tego: 

1) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 2.009.399,-zł, 

2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę 18.548,-zł. 

 

§ 33 

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-30 oraz zmianami w budżecie  

w miesiącach czerwiec-sierpień 2017r. wynikającymi z uchwał: Zarządu 

Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

dokonuje się zmiany załączników Nr 1a, 1b i 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016r. Załączniki Nr 1a, 1b i 2 

otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. 

 

§ 34 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  

 

§ 35 

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 2017 - 2035. 

 

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów: 

 Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, 

 Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, 

 Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, 

 Departamentu Rozwoju Regionalnego, 

 Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem,  

 Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, 

 Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

Zmiany WPF dotyczą: 

1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowych przedsięwzięć pn.: 

1) „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku 

Dąbrowica - Sieraków + most na rzece Tanew i most na rzece Borownica” 

realizowanego w latach 2017-2019 o łącznych nakładach w kwocie 

25.000.000,-zł, finansowanego ze środków: UE w kwocie 21.500.000,-zł i 

środków własnych w kwocie 3.750.000,-zł, 

2) „CE 985 "SENTINEL" - Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw 

społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor 

ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej” realizowanego 

w latach 2017-2020 o łącznych nakładach w kwocie 420.004,-zł, 

finansowanego ze środków: UE w kwocie 357.004,-zł i środków własnych 

w kwocie 63.000,-zł, 

3) „Przebudowa /rozbudowa DW  895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 

na odcinku Hoczew - Polańczyk, polegająca na rozbudowie skrzyżowania 

drogi wojewódzkiej Nr 894 z drogą gminną Nr 1184008R z dojazdami w m. 

Polańczyk” realizowanego w latach 2017-2018 o łącznych nakładach w 

kwocie 2.000.000,-zł finansowanego ze środków własnych, 
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4) „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury 

Ludowej w Kolbuszowej” realizowanego w latach 2017-2018 o łącznych 

nakładach w kwocie 1.058.583,-zł finansowanego ze środków własnych, 

5) „Domy z "kulturą" w Arboretum Bolestraszyce realizowanego w latach 

2017-2018 o łącznych nakładach w kwocie 700.985,-zł finansowanego ze 

środków własnych, 

2. Skreślenia przedsięwzięcia pn. „RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII” 

3. Zmian wartości, zakresu i terminów realizacji przedsięwzięć wymienionych  

w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do 

niniejszego uzasadnienia.  

 

Zmiany w wykazie przedsięwzięć skutkują koniecznością: 

1) zwiększenia łącznej kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i 

pożyczek długoterminowych o kwotę 27.976.732-zł, w tym: 

a) zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu 

długoterminowego o kwotę 1.800.000,-zł, z tego: 

 zmniejszenia kredytu długoterminowego, którego spłata rat wraz z 

należnymi odsetkami zostanie wyłączona ze wskaźników spłaty 

zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach 

publicznych o kwotę 19.949.145,-zł, 

 zwiększenia kredytu długoterminowego niewyłączanego ze 

wskaźników spłaty zadłużenia o kwotę  18.149.145,-zł 

b) zwiększenia planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu 

długoterminowego o kwotę 21.303.059,-zł, z tego: 

 zwiększenia kredytu długoterminowego, którego spłata rat wraz z 

należnymi odsetkami zostanie wyłączona ze wskaźników spłaty 

zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach 

publicznych o kwotę 48.462.346,-zł, 

 zmniejszenia kredytu długoterminowego niewyłączanego ze 

wskaźników spłaty zadłużenia o kwotę  27.159.287,-zł, 

c) zwiększenia planowanego do zaciągnięcia w roku 2019 kredytu 

długoterminowego o kwotę 3.933.583,-zł, z tego: 
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 zwiększenia kredytu długoterminowego, którego spłata rat wraz z 

należnymi odsetkami zostanie wyłączona ze wskaźników spłaty 

zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach 

publicznych o kwotę 399.309,-zł, 

 zwiększenia kredytu długoterminowego niewyłączanego ze 

wskaźników spłaty zadłużenia o kwotę  3.534.274,-zł, 

d) zwiększenia planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 kredytu 

długoterminowego niewyłączanego ze wskaźników spłaty zadłużenia o 

kwotę 4.540.090,-zł,  

Po zmianie prognozy, łączna kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu, 

pożyczki w latach 2017- 2020 wyniesie 250.475.533,-zł: z tego: 

 w roku 2017 – 44.400.768,-zł 

 w roku 2018 – 68.632.127,-zł, 

 w roku 2019 – 21.941.560,-zł, 

 w roku 2020 – 115.501.078,-zł. 

 

Zmieniające się koszty obsługi zadłużenia (odsetki) i rozchody budżetu (spłaty 

rat kredytów) w latach 2021 – 2028 zostały zbilansowane poprzez zmianę 

wydatków na przyszłe inwestycje jednoroczne. 

 

Po dokonaniu zmian ujęte w WPF wydatki na przyszłe przedsięwzięcia 

inwestycyjne wyniosą: 

 w roku 2018 – 39.122.869,-zł, 

 w roku 2019 – 39.683.130,-zł, 

 w roku 2020 – 81.927.436,-zł, 

 w roku 2021 –  44.002.929,-zł, 

 w roku 2022 – 34.998.089,-zł, 

 w roku 2023 – 31.127.906,-zł, 

 w roku 2024 –  40.398.845,-zł, 

 w roku 2025 –  57.086.307,-zł , 

 w roku 2026 –  109.022.834,-zł, 

 w roku 2027 – 127.512.865,-zł, 

 w roku 2028 – 133.172.612,-zł, 
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 w roku 2029 – 136.173.360,-zł, 

 w roku 2030 – 141.042.601,-zł, 

 w roku 2031 – 144.946.101,-zł, 

 w roku 2032 – 157.705.768,-zł 

 w roku 2033 – 161.272.614,-zł, 

 w roku 2034 – 165.803.615,-zł 

 w roku 2035 – 171.238.135,-zł. 

4. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym: 

1) ustalenia limitów dla nowo wprowadzanych przedsięwzięć, 

2) zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w 

związku ze zmianą limitów wydatków, 

5. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem 

zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazania tych 

upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia. 

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

oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie czerwiec-sierpień 2017 roku 

uchwałami Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 

 

Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników 

zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te 

przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia. 



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
1 Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz  9.4 z zał. Nr 1 do WPF 4,11% 4,07% 5,65% 4,76% 8,29% 8,51% 9,53% 9,55% 7,27% 3,58% 2,68% 2,55% 2,42% 2,29% 2,17% 0,76% 0,72% 0,56% 0,28%

2 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązańwiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF 15,62% 13,37% 12,29% 8,86% 10,09% 12,59% 13,79% 15,19% 15,83% 17,33% 19,50% 21,10% 22,59% 22,88% 23,07% 23,20% 23,39% 23,51% 23,60%

3 Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF 4,40% 3,81% 5,30% 4,63% 9,00% 8,65% 9,70% 9,91% 7,60% 3,11% 2,96% 2,70% 2,42% 2,29% 2,17% 0,76% 0,72% 0,56% 0,28%

4 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF 15,62% 13,28% 11,97% 8,35% 9,57% 12,25% 13,60% 15,02% 15,66% 17,16% 19,40% 21,05% 22,57% 22,88% 23,07% 23,20% 23,39% 23,51% 23,60%

5 0,29% -0,26% -0,35% -0,13% 0,71% 0,14% 0,17% 0,36% 0,33% -0,47% 0,28% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6 0,00% -0,09% -0,32% -0,51% -0,52% -0,34% -0,19% -0,17% -0,17% -0,17% -0,10% -0,05% -0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7 11,51% 9,30% 6,64% 4,10% 1,80% 4,08% 4,26% 5,64% 8,56% 13,75% 16,82% 18,55% 20,17% 20,59% 20,90% 22,44% 22,67% 22,95% 23,32%

8 11,22% 9,47% 6,67% 3,72% 0,57% 3,60% 3,90% 5,11% 8,06% 14,05% 16,44% 18,35% 20,15% 20,59% 20,90% 22,44% 22,67% 22,95% 23,32%

9 -0,29% 0,17% 0,03% -0,38% -1,23% -0,48% -0,36% -0,53% -0,50% 0,30% -0,38% -0,20% -0,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Lp. Wyszczególnienie

Zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2017 -2035

Załącznik nr 2 do uzasadnienia
do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w 

sprawie zmian WPF z dnia 28 sierpnia 2017r.

zmiana relacji (pozycja 8 - 7)

WPF
 7 czerwca

WPF 
26 czerwca 

zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)

zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)

relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)

relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr    /     /17 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia    sierpnia 2017r. 

 

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2035 

 

Opracowując przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową dołożono wszelkich 

starań w zakresie przygotowania prognoz wielkości w niej zawartych, tak aby 

założone kwoty dochodów budżetowych (zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny) były 

możliwe do zrealizowania. Ich wprowadzenie do planu roku budżetowego, jak 

również lat następnych było poprzedzone analizą ekonomiczną dokonaną na 

podstawie: 

 przewidywań środowisk ekonomicznych, w tym Ministerstwa Finansów w stosunku 

do wielkości makroekonomicznych, 

 sprawozdania z wykonania dochodów za lata ubiegłe – w odniesieniu do 

pozyskiwanych dochodów w podziale na poszczególne źródła dochodów,  

 planowanych oraz przewidywanych zmian przepisów prawa. 

Wg prognoz Ministerstwa Finansów: 

 dynamika wzrostu PKB w latach 2018 – 2020 wynosić będzie 103,8% - 103,9%, 

 indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2018 – 2020 

wynosić będzie 101,8% - 102,5%, 

 dynamika wzrostu PKB w latach 2021 – 2035 wynosić będzie 102,4% - 103,7%, 

 indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2021 – 2035  

wynosić będzie 102,5%. 

Kierując się powyższymi informacjami przyjęto następujące założenia: 

1. W zakresie dochodów (wiersz 1.1 i 1.2): 

1) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (wiersz 

1.1.2) na lata 2017 – 2019 zaplanowano na poziomie przewidywanego 

wykonania roku 2016. W latach 2020 – 2035 założono stały wzrost dochodów  

w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku). 

2) Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wiersz 

1.1.1) zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia Ministra Rozwoju i 
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Finansów na 2017 rok, przyjmując w kolejnych latach stały wzrost tych 

dochodów w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).  

3) Ponieważ kwoty subwencji ogólnej (wiersz 1.1.4) kształtują się 

nierównomiernie na przestrzeni lat, dla wyliczenia poszczególnych części 

subwencji na lata 2018 – 2035, przyjęto następujące zasady: 

a) w zakresie części oświatowej dochody zaplanowano w kwocie  

wynikającej z zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów na 2017 rok, 

przyjmując w kolejnych latach stały wzrost dochodów z tego tytułu 

w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku), 

b) w zakresie części wyrównawczej, z uwagi na wysokie wahania  

w poszczególnych latach, na 2018 rok kwotę subwencji ustalono jako 

średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2010 – 2017. W kolejnych 

latach przyjęto stały wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 2% 

rocznie (w stosunku rok do roku). 

Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej w latach 2010 – 2018 (w tys. zł) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

160 534 136 521 127 134 128 585 136 109 119 304 117 006 133 042 132 279 

 

c) w zakresie części regionalnej na 2018 r., zgodnie z zapisami ustawy  

o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  

z 14 września 2016 roku, dochody przyjęto na poziomie wynikającym  

z zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości subwencji na 

2017 rok. Kwota ta została utrzymana w kolejnych latach na tym samym 

poziomie. 

4) Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich 

(bieżących i inwestycyjnych) oraz wpływy środków z budżetu UE i innych 

źródeł zagranicznych zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji 

wydatków z wyjątkiem projektów realizowanych w ramach Programów 

Współpracy Transgranicznej INTERREG i Polska - Białoruś - Ukraina. Dla 

tych projektów założono dofinansowanie jako refundację wydatków 

ponoszonych ze środków własnych. Wpływ środków z Programów 

zaplanowano w roku następującym po dokonaniu wydatków na projekt. 
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5) Dotacje na zadania jednoroczne zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na 

2017 r. przyjmując stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie 

(w stosunku rok do roku). W latach 2018 – 2019 w dotacjach uwzględniono 

środki na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony 

i zarządzania drogami wojewódzkimi na poziomie wynikającym 

z zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów na 2017 rok. Dotacje na lata 

kolejne pomniejszono nie uwzględniając dochodów z tego tytułu.  

Kwoty dotacji ujęte w pkt 4 i 5 niniejszych objaśnień zostały ujęte w wierszu 

1.1.5. i 1.2.2. 

6) Dochody z tytułu dzierżawy autobusów szynowych w latach 2017- 2020 

zaplanowano zgodnie z przewidywanym harmonogramem przekazywania 

przewoźnikowi pojazdów planowanych do zakupu przez Samorząd 

Województwa.  

7) Dochody z tytułu zwrotów podatku VAT związanych z realizacją przedsięwzięć 

wieloletnich w latach 2017 –2026 zaplanowano uwzględniając nakłady na 

przedsięwzięcia i terminy ich realizacji. 

8) Pozostałe dochody realizowane przez samorządowe jednostki budżetowe 

zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok. W latach 

2018 - 2035 założono stały wzrost tych dochodów w wysokości 2% rocznie (w  

stosunku rok do roku).  

Dochody o których mowa w pkt 6 - 8 niniejszych objaśnień zostały zawarte w 

ogólnej kwocie dochodów bieżących w wierszu 1.1.   

9) Wpływy ze sprzedaży mienia (wiersz 1.2.1) zaplanowano w oparciu o 

przewidywaną sprzedaż zbędnych nieruchomości. 

2. W zakresie wydatków: 

1) Wysokość wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia (wiersz 

2.1.3) oraz udzielonymi poręczeniami kredytów zaciągniętych przez szpitale 

(wiersz 2.1.1) ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów i poręczeń oraz 

przewidywane koszty przyszłych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie 

kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia przyjęto w następujący 

sposób: 
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a) dla planowanych do zaciągnięcia preferencyjnych pożyczek z 

WFOŚiGW oraz z międzynarodowych instytucjach finansowych  na 

poziomie 4%  rocznie, 

b) dla pozostałych komercyjnych kredytów i pożyczek na poziomie  5,5% 

rocznie. 

2) Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono w oparciu o stan 

zatrudnienia i poziom wynagrodzeń przyjętych do projektu uchwały 

budżetowej na 2017 rok przyjmując w latach kolejnych stały wzrost 

wynagrodzeń w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).  

3) Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia (wiersze 11.3 – 11.3.2) 

ustalono zgodnie z danymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć, który stanowi 

załącznik do uchwały o WPF. Poziom nakładów w poszczególnych latach 

ujętych w WPF ustalony został przez Sejmik Województwa uchwałami 

zmieniającymi zakres realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Szczegółowy 

wykaz przedsięwzięć   wieloletnich  stanowi załącznik Nr 2 do WPF. 

4) Wysokość wydatków bieżących finansowanych z dotacji związanych  

z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji 

przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu Województwa.  

5) Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa 

związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego, jednostek 

budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność 

bieżącą zostały oszacowane w oparciu o analizę wydatków ponoszonych  

w latach poprzednich oraz przyjętych w projekcie budżetu Województwa na 

2017 rok, przyjmując w latach kolejnych stały wzrost tych wydatków w 

wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).  

W latach 2020 – 2035 zaplanowano finansowanie ze środków własnych 

wydatków, które w latach 2017 - 2019 finansowane będą z dotacji na 

dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i 

zarządzania drogami wojewódzkimi, o której mowa w ustawie o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r. (Dz.U. 2016 poz. 

198). 

Ponadto w latach 2018 – 2035 zaplanowano wydatki bieżące na przyszłe 

przedsięwzięcia wieloletnie. Wydatki te kształtują się następująco: w roku 
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2018 w kwocie 4,9 mln zł rocznie,  w latach 2019-2020 w kwocie 5 mln zł, w 

latach 2021 – 2024 w kwocie 58 mln zł rocznie, w latach 2025 - 2028 w kwocie 

59 mln zł rocznie, w latach 2029 – 2035 w kwocie 61 mln zł rocznie. 

6) Wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Samorządu 

Województwa nieujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały ustalone  

w kwotach umożliwiających zachowanie dopuszczalnego poziomu relacji 

limitów spłaty zadłużenia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. Wysokość tych wydatków uzależniona będzie od wysokości 

dochodów własnych osiąganych w danym roku budżetowym oraz od 

rzeczywistego kształtowania się wydatków bieżących.  

3. Wynik budżetu:  

W roku 2017 zaplanowano deficyt budżetu (wiersz 3), który zostanie 

sfinansowany przychodami z tytułu: 

a) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetu za 2016r. (wiersz 4.2.1),  

b) kredytu i pożyczki długoterminowej (wiersz 4.3.1). 

W roku 2018 zaplanowano deficyt budżetu (wiersz 3), który zostanie 

sfinansowany przychodami z tytułu: 

a) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetu za 2016r. (wiersz 4.2.1),  

b) kredytu i pożyczki długoterminowej (wiersz 4.3.1), 

c) spłaty udzielonej pożyczki (wiersz 4.4.1) 

W latach 2019 - 2020 zaplanowano deficyt budżetu (wiersz 3), który zostanie 

sfinansowany przychodami z tytułu kredytu i pożyczki długoterminowej (wiersz 

4.3.1). 

W latach 2021 – 2035 zaplanowano nadwyżkę budżetu (wiersz 3), która w całości 

zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup 

obligacji (wiersz 10 – 10.1). 

4. W zakresie przychodów (wiersz 4) i rozchodów (wiersz 5): 

1) Przychody budżetu w latach 2018 – 2021 z tytułu spłaty pożyczek udzielonych 

z budżetu ustalono w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczek (wiersz 

4.4). Środki te przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek  

i wykup obligacji. 

2) W latach 2017 – 2020 ustalono przychody budżetu z tytułu wolnych środków 

pozostających po rozliczeniu budżetu za 2016r. (wiersz 4.2) przeznaczone:  
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a) w latach 2017 – 2018 na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji 

b) w latach 2019 – 2020 na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek  

i wykup obligacji. 

3) Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wiersz 4.3) 

zaciąganych w latach 2017 - 2020 ustalono w kwotach niezbędnych do 

sfinansowania planowanego deficytu budżetu i spłat rat zaciągniętych 

kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, niemających pokrycia w przychodach 

z tytułu wolnych środków, przychodach z tytułu spłaty pożyczek udzielonych 

z budżetu, 

4) Rozchody budżetu ustalono z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów 

i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji 

wyemitowanych w 2009r. w oparciu o umowy zawarte z bankami (wiersz 5.1). 

Spłatę rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 – 

2020 ustalono na lata 2021 – 2035. 

Na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych ze wskaźników 

spłaty zadłużenia, o których mowa w art. 243 ust. 1, wyłączona została spłata rat 

kredytów w kwotach ujętych w wierszu 5.1.1.2 wraz z należnymi odsetkami  

w kwotach ujętych w wierszu 2.1.3.1.2. 

5. Dług publiczny 

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (wiersz 6) jest wynikiem 

przeliczenia: kwota długu z poprzedniego roku plus dług planowany do 

zaciągnięcia w roku budżetowym  minus dług planowany do spłaty w roku 

budżetowym. 

6. Zachowanie relacji o których mowa w art. 242 – 243 ustawy o finansach 

publicznych. 

1) Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący j.s.t nie 

może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż 

planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta 
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obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych po roku budżetowym 

objętych wieloletnią prognozą finansową. 

W wierszach 8.1, 8.2 wykazano kwoty nadwyżek wynikających z ww. 

rozliczeń. 

2) Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty 

przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek wraz  

z odsetkami oraz wykupem obligacji wraz z odsetkami do planowanych 

dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich 

trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze 

sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów 

ogółem. Relacja ta dla każdej jednostki samorządowej kształtuje się na 

innym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na 

działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze 

sprzedaży majątku. 

W wierszach 9.1 – 9.6.1 przedstawiono wyliczenie relacji, o której mowa  

w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz przedstawiono informacje 

dotyczące dotrzymania wymogów wynikających z tego przepisu dla 

poszczególnych lat ujętych w WPF. 

7. Założenia w zakresie limitów upoważnień: 

Limity upoważnień dla poszczególnych przedsięwzięć dotyczą lat następujących 

po roku budżetowym 2017. Wartości limitów przyjęto w oparciu o limity wydatków 

z uwzględnieniem już zaciągniętych zobowiązań. 

  



       -projekt- 
 
Uchwała Nr……….. 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia………………….. 
 

w sprawie nadania Statutu  
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie. 

 
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 j.t.) oraz art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486  
z póź. zm.) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
           uchwala, co następuje: 

       
§ 1 
 

Nadaje się Statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie  
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 
 

Traci moc dotychczasowy Statut Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  
w Rzeszowie nadany uchwałą Nr XXIX/555/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 28 stycznia 2013 r. z późn. zm.  
 
      § 3 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Uzasadnienie 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania 
Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie.  

 

Pismem z dnia 27 kwietnia 2017 r. Pani Alicja Bożek – Sochacka wystąpiła  
z wnioskiem o zmiany w Statucie tego podmiotu leczniczego polegające na: 
1. Wykreślenie ze struktury organizacyjnej Ośrodka Poradni Chirurgii Urazowo-

Ortopedycznej i Poradni Dermatologicznej; 
2. Wykreślenie ze struktury organizacyjnej Ośrodka Pracowni Psychologii Pracy 

i Psychologii Transportu do Celów Odwoławczych; 
3. Wydzielenie z Sekcji Administracyjno-Gospodarczej samodzielnego 

stanowiska pracy – stanowiska ds. osobowych. 
Ad: 1. 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie pomimo starań nie uzyskał 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń w zakresie 
ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz dermatologii, w związku z czym Poradnia 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Poradnia Dermatologiczna nie funkcjonują  
w Ośrodku. 
 
Ad: 2. 
Wykreślenia ze struktury organizacyjnej Ośrodka Pracowni Psychologii Pracy  
i Psychologii Transportu do Celów Odwoławczych jest konieczne, gdyż na skutek 
analizy podstaw prawnych i organizacyjnych funkcjonowania  tej poradni, ustalono, że 
działanie dwu poradni (Pracowni Psychologii Pracy i Psychologii Transportu do Celów 
Odwoławczych oraz Pracowni Psychologii, Psychologii Pracy i Psychologii 
Transportu), choć  uzasadnione, jest do tego stopnia utrudnione, że zasadnym będzie 
usunięcie  ze struktury organizacyjnej poradni odwoławczej. Ustalono,  
że w warunkach  stosunkowo szczupłego stanu osobowego poradni psychologicznej, 
wydzielenie  kadry przeznaczonej wyłącznie do badań odwoławczych jest 
finansowo  nieuzasadnione wobec niewielkiej liczby odwołań od badań 
psychologicznych  wykonywanych w WOMP. Dzięki dotychczasowym 
doświadczeniom psychologów  zatrudnionych w WOMP w Rzeszowie możliwe jest 
takie poprowadzenie procesu  diagnostycznego, żeby zapewnić obiektywność  
i bezstronność tych  badań w  warunkach jednolitej poradni. 
 
Ad: 3. 
Wydzielenie z Sekcji Administracyjno-Gospodarczej samodzielnego stanowiska pracy 
– stanowiska ds. osobowych podyktowane jest koniecznością zachowania podległości 
tego stanowiska i spraw związanych z czynnościami kadrowymi Dyrektorowi Ośrodka, 
a nie Kierownikowi Sekcji Administracyjno-Gospodarczej. 

Ponadto w Statucie dostosowano publikatory ustaw o działalności leczniczej oraz 
o służbie medycyny pracy do aktualnie obowiązujących. 

Rada Społeczna uchwałą Nr 2/1/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r. pozytywnie 
zaopiniowała ww zmiany w Statucie. 
 Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest  
w pełni uzasadnione. 



 



Załącznik nr 1 
 do Statutu Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy   
w Rzeszowie 

Jednostki działalności medycznej: 

1. Dział Konsultacyjno - Diagnostyczny: 
1) Poradnia Chorób Zawodowych; 
2) Poradnia Konsultacyjno – Odwoławcza; 
3) Poradnia Medycyny Pracy; 
4) Poradnia Chorób Zakaźnych; 
5) Pracownia Psychologii, Psychologii Pracy i Psychologii Transportu; 
6) Pracownie Diagnostyczne; 

a) Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej i Toksykologii, 
b) Pracownia Diagnostyki Obrazowej, 
c) Pracownia Audiometrii, 
d) Pracownia Wibracji i Termometrii, 
e) Pracownia EKG, 
f) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego. 

 
2. Dział Organizacji , Kontroli, Szkolenia i Promocji Zdrowia. 
 
3. Dział Profilaktyczno - Leczniczy: 

1) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej; 
2) Poradnie Specjalistyczne; 

a) Poradnia Okulistyczna, 
b) Poradnia Otolaryngologiczna, 
c) Poradnia Neurologiczna, 
d) Poradnia Chirurgii Ogólnej, 
e) Poradnia Urologiczna, 
f) Poradnia Metaboliczna, 

3) Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży; 
4) Gabinet Zabiegowy i Punkt Szczepień; 
5) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej; 
6) Gabinet Badań Lotniczo – Lekarskich; 
7) Pracownie Fizjoterapii; 

a) Pracownia Fizykoterapii, 
b) Pracownia Kinezyterapii, 
c) Pracownia Hydroterapii, 
d) Pracownia Krioterapii, 
e) Pracownia Masażu Leczniczego, 
f) Pracownia Balneoterapii, 

8) Rejestracja Ogólna. 
 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  
do Statutu  

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  
w Rzeszowie 

 
Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy: 
 

1. Komórki Administracyjne i samodzielne stanowiska pracy: 
1) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa; 
2) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza; 

a) Archiwum Zakładowe; 
b) stanowisko do spraw osobowych. 

3) Przełożona Pielęgniarka; 
4) Stanowisko ds. bhp i p/poż; 
5) Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do Statutu        DYREKTOR RADA
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie        OŚRODKA  SPOŁECZNA

              Dział                             Dział                       Dział Główny Sekcja Stanowisko Stanowisko
Konsultacyjno-Diagnostyczny Profilaktyczno-Leczniczy        Organizacji, Kontroli, Księgowy Administracyjno- ds. bhp i p.poż. ds. obrony cywilnej

Szkolenia i Promocji Zdrowia Gospodarcza i zarz. kryzysowego
Poradnia Poradnia Lekarza POZ

Konsultacyjno-Odwoławcza Sekcja Archiwum
Poradnia Okulistyczna Ekonomiczno- Zakładowe

Poradnia Finansowa
Medycyny Pracy Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Chorób Zakaźnych Poradnia Neurologiczna

Poradnia Chorób Zawodowych Poradnia Chirurgii Ogólnej

Pracownia Poradnia Urologiczna
Psychologii, Psychologii Pracy

i Psychologii Transportu Poradnia Metaboliczna

Laboratorium Diagnostyki Przełożona Certyfikowane Centrum
Laboratoryjnej i Toksykologii Pielęgniarek Medycyny Podróży

Pracownia Diagnostyki Gab. Badań Lotniczo-Lekarskich
Obrazowej

Gabinet Zabiegowy
Pracownia Audiometrii i Punkt Szczepień

Pracownia Wibracji i Termometrii Gab. Pielęgniarki Środ. - Rodzinnej

Pracownia EKG Rejestracja Ogólna

Pracownia Fizykoterapii

Pracownia Hydroterapii

Pracownia Krioterapii

Pracownia Masażu Leczn.

Pracownia Balneoterapii

Pracownia Kinezyterapii

Stanowisko ds. 
osobowych

Pracownia Badań Czynnościowych 
Ukł. Oddechow.



 
 
 

Statut 
 

 
Wojewódzkiego Ośrodka  

Medycyny Pracy  
w Rzeszowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Rozdział I 
Nazwa i siedziba 

 

§ 1 
 

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie zwany dalej „Zakładem” jest 
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1638 t.j.).  

2. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000000542. 

3. Zakład działa pod firmą Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie. 
4. Podmiotem tworzącym Zakład jest Województwo Podkarpackie. 
5. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego. 
6. Obszarem działania Zakładu jest Województwo Podkarpackie. 
7. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych ludności z pozostałej części kraju  

i cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. 
 

§ 2 
 
Siedzibą Zakładu jest miasto Rzeszów. 
 

§ 3 
 

Zakład działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014.1184 t.j.); 
2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 t.j.), 

zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”; 
3) niniejszego statutu; 
4) innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.  
 

Rozdział II 
Cele i zadania  

 

§ 4 
 
Podstawowym celem Zakładu jest realizacja zadań samorządu województwa w zakresie 
ochrony zdrowia pracujących, profilaktycznej opieki zdrowotnej i promocji zdrowia. 
Zakład udziela również świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 
ubezpieczonym oraz innym osobom. 

 
 

§ 6 
 

1. Do podstawowych zadań Zakładu należy: 
1)  udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy; 



2) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób 
realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie  
i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy; 

3) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych 
form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych 
jednostek; 

4) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób 
zawodowych; 

5) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych  
w Kodeksie pracy; 

6) współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań  z zakresu profilaktyki i promocji 
zdrowia;  

7) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania 
opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia 
pracujących; 

8) prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności przez 
podstawową jednostkę służby medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną 
osobę o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania 
wielodyscyplinarnych zadań służby medycyny pracy;  

9) udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych w ilościach niezbędnych do 
prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których 
program obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy – na 
zasadach określonych w art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy; 

10) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby 
medycyny pracy w zakresie badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji 
lekarskich;  

11) przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby 
medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej 
służby; 

12) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach  
o których mowa w pkt. 8)  oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby 
medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa podkarpackiego; 

13) przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229  
§ 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ 
likwidacji; 

14) przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych 
przepisach. 

 
2. Realizacja zadań zlecanych na podstawie przepisów obowiązującego prawa przez 

 Województwo Podkarpackie w szczególności: 
1) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie 

patologii zawodowej; 
2) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe 

lub inne choroby związane z wykonywaną pracą; 
3) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną 

patologią zawodową; 
4) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych 

zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub 
pobierania nauki; 

5) organizowanie zadań służby medycyny pracy w odniesieniu do:  
a)  kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, 
uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są 
narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla 
zdrowia, 



 b) uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na 
działanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia. 

3. Zakład organizuje i udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie stanu zdrowia w zakresie; 

1) podstawowej opieki zdrowotnej; 
2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; 
3) rehabilitacji leczniczej. 

4. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawieranych z: 
1) organami administracji publicznej; 
2) instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego; 
3) instytucjami ubezpieczeniowymi; 
4) innymi organami uprawnionymi na podstawie odrębnych przepisów; 
5) innymi zakładami opieki zdrowotnej; 
6) osobami prawnymi i fizycznymi na ich wniosek. 

 
§ 7 

 
1. Zakład może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza nieuciążliwą dla 

pacjenta oraz przebiegu leczenia w szczególności działalność gospodarczą polegającą 
m.in. na: najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego. 

2. Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie promocji zdrowia dla 
placówek szkolnych, oświatowo-wychowawczych, organizacji społecznych, 
stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych. Zakład może również udostępniać 
swoje mienie na ten cel innym jednostkom. 

 
 

Rozdział III 
Organy i struktura organizacyjna, w tym zadania, czas trwania  
kadencji i okoliczności odwołania członków Rady Społecznej  

 

§ 8 
Organami Zakładu są: 

1) Dyrektor; 
2) Rada Społeczna. 

 

§ 9 
 

1. Dyrektor zarządza i kieruje Zakładem, a także reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi 

odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem. 
3.  Zarząd Województwa Podkarpackiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na 

podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilno-prawną. 
4. Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez, wyrażonej w formie pisemnej, 

zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu oraz dokonuje wobec nich 

czynności z zakresu pracy. 
6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: 

1) Głównego Księgowego; 
2) Przełożonej Pielęgniarki; 
3) Kierowników bezpośrednio mu podległych komórek organizacyjnych.  



§ 10 
 

Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 
1. Organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie działalności 

leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych  
z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami. 

2. Należyte gospodarowanie mieniem Zakładu oraz mieniem Województwa Podkarpackiego  
przekazanym w użytkowanie Zakładowi. 

3. Wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Zakładu. 

 
§ 11 

 
Oświadczenia woli w imieniu Zakładu składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione. 

 
§ 12 

 
1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Podkarpackiego 

oraz organem doradczym Dyrektora.  
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie  Zarząd 

Województwa Podkarpackiego.  
3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą: Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji 

związkowych działających w Zakładzie. 
4. W skład Rady Społecznej wchodzi 5 osób, w tym: 

1) przewodniczący - Marszałek Województwa Podkarpackiego lub osoba przez niego 
wyznaczona; 

2) członek - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego; 
3) członkowie - przedstawiciele wybrani przed Sejmik Województwa Podkarpackiego  

w liczbie 3 osób. 
5. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 
6. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał 

określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego. 

7. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Zarządu 
Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 13 
 

Do zadań Rady Społecznej należy: 
1. Przedstawianie Zarządowi Województwa Podkarpackiego wniosków i opinii w sprawach: 

1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury 
 i sprzętu medycznego; 

2) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem 
działalności; 

3) przyznawania Dyrektorowi nagród; 
4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem; 

2. Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach: 
1) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; 



2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; 
3) kredytów bankowych lub dotacji; 
4) podziału zysku; 
5) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  

i sprzętu medycznego; 
6) Regulaminu Organizacyjnego Zakładu. 

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,  
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. 

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej. 
5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej. 

 

§ 14 

1. Zarząd Województwa Podkarpackiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem 
kadencji w przypadku: 
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa; 
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady; 
3) odwołania członka przez podmiot delegujący daną osobę; 
4) nieprzestrzegania Regulaminu Rady Społecznej. 

2. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą śmierci członka Rady Społecznej. 
 

§ 15 
 

1. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
1) Jednostki działalności medycznej określone w  załączniku Nr  1 do Statutu; 
2) Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy określone  

w załączniku Nr 2 do Statutu. 
2. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 3 do Statutu. 
3. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, rodzaj działalności leczniczej i zakres 

udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, a także inne kwestie 
przewidziane przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określa 
Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora. 

 
Rozdział IV 

Gospodarka finansowa  
 

§ 16 
 

1. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności  
i reguluje zobowiązania  na zasadach określonych przepisami prawa.  

2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego  
 ustalonego przez Dyrektora Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 
 



§ 17 
 

1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:  
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; 
2) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, o której mowa  

w § 7 Statutu; 
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia 

zagranicznego; 
4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami; 
5) będące środkami publicznymi na; 

a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na 
zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji 
koniecznych do realizacji tych zadań, 

b) remonty, 
c) inne niż określone w lit. a) inwestycje,  
d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez 
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub 
innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych, 
f) realizację programów wieloletnich, 
g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody 

medyczne, 
6)   na pokrycie straty netto. 

 

§ 18 
Wartość majątku Zakładu stanowią: 
1) fundusz założycielski; 
2) fundusz zakładu. 

§ 19 
 

1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomościami i majątkiem Województwa Podkarpackiego oraz majątkiem własnym 
(otrzymanym lub zakupionym). 

2. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów 
trwałych może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego. 
 

§ 20 
O podziale zysku decyduje Dyrektor Zakładu, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. 
 

§ 21 
1. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybiera Podmiot uprawniony do badania 

sprawozdania finansowego Zakładu. 
2. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe 

Zakładu. 



UCHWAŁA Nr 312 / 6574 / 17 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 6 czerwca 2017r. 

 
w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania  
Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie. 

 
Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 j.t.) oraz § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu 
Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały 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.) 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1  
 

1. Wprowadza się autopoprawkę do projektu Statutu Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy w Rzeszowie stanowiącego załącznik do projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu 

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie wniesionego pod 

obrady Sejmiku uchwałą Zarządu Nr 303/6119/17 z dnia 16 maja 2017 r. 

Autopoprawki stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Przedkłada się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego autopoprawkę, o której 

mowa w ust 1.  

3. Ujednolicony projekt Uchwały Sejmiku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 

  



 
 

Uzasadnienie 
 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu  

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie. 
 
 

W związku z konsultacjami społecznymi projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu 

Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie wniesionego pod obrady Sejmiku Uchwałą 

Zarządu  

Nr 303/6119/17 z dnia 16 maja 2017 r. zaistniała konieczność wprowadzenia 

poprawek do proponowanych zmian w Statucie podmiotu leczniczego.  

Autopoprawki polegają na: 

1) dopisaniu w § 9 Statutu w ust 6 stanowiska „Zastępcy Dyrektora” oraz 

dodaniu ust. 7 w brzmieniu: „7 Zastępcę Dyrektora zatrudnia się  

z uwzględnieniem przepisów odrębnych.” 

2) w załączniku nr 2 stanowisko do spraw osobowych przeniesiono z punktu  

2 tj. Sekcji Administracyjno-Gospodarczej i wpisano jako punkt 6. Zgodnie  

z uzasadnieniem otrzymanym od jednostki ww. stanowisko będzie 

podlegało pod dyrektora Ośrodka a nie Kierownika Sekcji Administracyjno - 

Gospodarczej. 

3) usunięciu ze Statutu załącznika nr 3. 

Dodanie stanowiska Zastępcy Dyrektora jest konieczne z uwagi na potrzebę 

wprowadzenia zmian organizacyjnych w Ośrodku spowodowanych faktem że 

pismem z dnia 15 grudnia 2016 r. rezygnację ze stanowiska dyrektora 

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie złożył Pan Szczepan Jędral. 

W związku z powyższym przeprowadzono na to stanowisko postępowanie 

konkursowe zgodnie z regulację art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 j.t.). 

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 28 marca br na stronie 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego oraz na tablicy 

ogłoszeń WOP w Rzeszowie. Termin składania ofert upłynął w dniu 21 kwietnia 

2017r. do Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej nie wpłynęła żadna 



oferta. Zarząd Województwa Podkarpackiego kilka razy powierzał obowiązki 

dyrektora tego podmiotu leczniczego osobie spełniającej wymagania z zakresu 

ustawy o medycynie pracy na czas określony. Prowadzono również intensywne 

rozmowy z lekarzami, spełniającymi wymagania z zakresu ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o służbie medycyny pracy w celu dalszego powierzenia obowiązków. Pomimo 

podejmowanych działań nie udało się znaleźć kandydata na to stanowisko.  

WOMP w Rzeszowie pozostawał bez kierownika. Mając na uwadze powyższe 

oraz zapewnienie ciągłości świadczeń w nadzorowanej jednostce Departament 

Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej zaproponował kandydaturę na stanowisko 

pełniącego obowiązki dyrektora WOMP w Rzeszowie osobie niespełniającej 

wymogów ustawy o służbie medycyny pracy, dlatego zaistniała konieczność 

wprowadzenia Zastępcy Dyrektora z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

Jednocześnie należy nadmienić, że problem braku kadry zarządzającej 

Wojewódzkimi Ośrodkami Medycyny Pracy narasta. Samorząd Województwa 

Mazowieckiego również powierzył obowiązki osobie nie spełniającej wymogów 

ustawy o służbie medycyny pracy. Ponadto zgodnie z wiedzą Departamentu będą 

prowadzone działania legislacyjne zmierzające do zmiany ustawy o służbie 

medycyny pracy w zakresie wymogów dotyczących kierownika Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy. 

 Usunięcie załącznika nr 3 (schemat organizacyjny) ułatwi zarządzanie 

jednostką oraz umożliwi dyrektorowi elastyczne dostosowanie struktury 

organizacyjnej.  

 Mając na uwadze powyższe przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr 312 / 6574 / 17 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
 z dnia 6 czerwca 2017r.  

 
AUTOPOPRAWKA 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie  
nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie. 

 
W projekcie uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 

nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) § 9 Statutu otrzymuje brzmienie: 
„§ 9 

1. Dyrektor zarządza i kieruje Zakładem, a także reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania 

Zakładu i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem. 
3.  Zarząd Województwa Podkarpackiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek 

pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim 
umowę cywilno-prawną. 

4. Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez, wyrażonej w 
formie pisemnej, zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu oraz dokonuje 
wobec nich czynności z zakresu pracy. 

6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: 
1) Zastępcy Dyrektora; 
2) Głównego Księgowego; 
3) Przełożonej Pielęgniarki; 
4) Kierowników bezpośrednio mu podległych komórek organizacyjnych.  

7. Zastępcę Dyrektora zatrudnia się z uwzględnieniem przepisów odrębnych.” 
 

2) załącznik nr 2 do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  
w Rzeszowie otrzymuje brzmienie: 

„Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy: 
1. Komórki Administracyjne i samodzielne stanowiska pracy: 

1) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa; 
2) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza; 

         - Archiwum Zakładowe; 
3) Przełożona Pielęgniarka; 

4) Stanowisko ds. bhp i p/poż; 

5) Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw 
obronnych; 

6) Stanowisko do spraw osobowych.” 

3) usuwa się załącznik nr 3 (schemat organizacyjny) ze Statutu Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie. 

 



Załącznik nr 1 
 do Statutu Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy   
w Rzeszowie 

Jednostki działalności medycznej: 

1. Dział Konsultacyjno - Diagnostyczny: 
1) Poradnia Chorób Zawodowych; 
2) Poradnia Konsultacyjno – Odwoławcza; 
3) Poradnia Medycyny Pracy; 
4) Poradnia Chorób Zakaźnych; 
5) Pracownia Psychologii, Psychologii Pracy i Psychologii Transportu; 
6) Pracownie Diagnostyczne; 

a) Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej i Toksykologii, 
b) Pracownia Diagnostyki Obrazowej, 
c) Pracownia Audiometrii, 
d) Pracownia Wibracji i Termometrii, 
e) Pracownia EKG, 
f) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego. 

 
2. Dział Organizacji , Kontroli, Szkolenia i Promocji Zdrowia. 
 
3. Dział Profilaktyczno - Leczniczy: 

1) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej; 
2) Poradnie Specjalistyczne; 

a) Poradnia Okulistyczna, 
b) Poradnia Otolaryngologiczna, 
c) Poradnia Neurologiczna, 
d) Poradnia Chirurgii Ogólnej, 
e) Poradnia Urologiczna, 
f) Poradnia Metaboliczna, 

3) Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży; 
4) Gabinet Zabiegowy i Punkt Szczepień; 
5) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej; 
6) Gabinet Badań Lotniczo – Lekarskich; 
7) Pracownie Fizjoterapii; 

a) Pracownia Fizykoterapii, 
b) Pracownia Kinezyterapii, 
c) Pracownia Hydroterapii, 
d) Pracownia Krioterapii, 
e) Pracownia Masażu Leczniczego, 
f) Pracownia Balneoterapii, 

8) Rejestracja Ogólna. 
 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2  
do Statutu  

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  
w Rzeszowie 

 
Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy: 
 

1. Komórki Administracyjne i samodzielne stanowiska pracy: 
1) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa; 
2) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza; 

- Archiwum Zakładowe; 
3) Przełożona Pielęgniarka; 
4) Stanowisko ds. bhp i p/poż; 
5) Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych; 
6) Stanowisko do spraw osobowych. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Statut 
 

 
Wojewódzkiego Ośrodka  

Medycyny Pracy  
w Rzeszowie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Rozdział I 
Nazwa i siedziba 

 

§ 1 
 

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie zwany dalej „Zakładem” jest 
podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1638 t.j.).  

2. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000000542. 

3. Zakład działa pod firmą Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie. 
4. Podmiotem tworzącym Zakład jest Województwo Podkarpackie. 
5. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego. 
6. Obszarem działania Zakładu jest Województwo Podkarpackie. 
7. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych ludności z pozostałej części kraju  

i cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. 
 

§ 2 
 
Siedzibą Zakładu jest miasto Rzeszów. 
 

§ 3 
Zakład działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014.1184 t.j.); 
2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 

t.j.), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”; 
3) niniejszego statutu; 
4) innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.  
 

Rozdział II 
Cele i zadania  

 

§ 4 
 
Podstawowym celem Zakładu jest realizacja zadań samorządu województwa w zakresie 
ochrony zdrowia pracujących, profilaktycznej opieki zdrowotnej i promocji zdrowia. 
Zakład udziela również świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 
ubezpieczonym oraz innym osobom. 
 

§ 6 
 

1. Do podstawowych zadań Zakładu należy: 
1)  udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy; 
2) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób 

realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie  
i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy; 



3) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem 
tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych 
jednostek; 

4) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób 
zawodowych; 

5) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych  
w Kodeksie pracy; 

6) współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań  z zakresu profilaktyki i promocji 
zdrowia;  

7) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania 
opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia 
pracujących; 

8) prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności przez 
podstawową jednostkę służby medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną 
osobę o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania 
wielodyscyplinarnych zadań służby medycyny pracy;  

9) udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych w ilościach niezbędnych do 
prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których 
program obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy – na 
zasadach określonych w art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy; 

10) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby 
medycyny pracy w zakresie badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji 
lekarskich;  

11) przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby 
medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej 
służby; 

12) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach  
o których mowa w pkt. 8)  oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych 
służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa podkarpackiego; 

13) przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229  
§ 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ 
likwidacji; 

14) przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych 
przepisach. 

 
2. Realizacja zadań zlecanych na podstawie przepisów obowiązującego prawa przez 

 Województwo Podkarpackie w szczególności: 
1) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie 

patologii zawodowej; 
2) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe 

lub inne choroby związane z wykonywaną pracą; 
3) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną 

patologią zawodową; 
4) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych 

zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub 
pobierania nauki; 

5) organizowanie zadań służby medycyny pracy w odniesieniu do:  
a)  kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, 
uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są 
narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla 
zdrowia, 
 b) uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na 
działanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia. 



3. Zakład organizuje i udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie stanu zdrowia w zakresie; 

1) podstawowej opieki zdrowotnej; 
2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; 
3) rehabilitacji leczniczej. 

4. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawieranych z: 
1) organami administracji publicznej; 
2) instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego; 
3) instytucjami ubezpieczeniowymi; 
4) innymi organami uprawnionymi na podstawie odrębnych przepisów; 
5) innymi zakładami opieki zdrowotnej; 
6) osobami prawnymi i fizycznymi na ich wniosek. 

 
§ 7 

 
1. Zakład może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza nieuciążliwą dla 

pacjenta oraz przebiegu leczenia w szczególności działalność gospodarczą polegającą 
m.in. na: najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego. 

2. Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie promocji zdrowia dla 
placówek szkolnych, oświatowo-wychowawczych, organizacji społecznych, 
stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych. Zakład może również udostępniać 
swoje mienie na ten cel innym jednostkom. 

 

Rozdział III 
Organy i struktura organizacyjna, w tym zadania, czas trwania  
kadencji i okoliczności odwołania członków Rady Społecznej  

 

§ 8 
Organami Zakładu są: 

1) Dyrektor; 
2) Rada Społeczna. 

§ 9 
 

1. Dyrektor zarządza i kieruje Zakładem, a także reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi 

odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem. 
3.  Zarząd Województwa Podkarpackiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na 

podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilno-prawną. 
4. Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez, wyrażonej w formie pisemnej, 

zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu oraz dokonuje wobec nich 

czynności z zakresu pracy. 
6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: 

1) Zastępcy Dyrektora; 
2) Głównego Księgowego; 
3) Przełożonej Pielęgniarki; 
4) Kierowników bezpośrednio mu podległych komórek organizacyjnych.  

7. Zastępcę Dyrektora zatrudnia się z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

 
 



§ 10 
 

Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 
1. Organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie 

działalności leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych  
z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami. 

2. Należyte gospodarowanie mieniem Zakładu oraz mieniem Województwa Podkarpackiego  
przekazanym w użytkowanie Zakładowi. 

3. Wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Zakładu. 

 
§ 11 

 
Oświadczenia woli w imieniu Zakładu składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione. 

 
§ 12 

 
1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa 

Podkarpackiego oraz organem doradczym Dyrektora.  
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie  Zarząd 

Województwa Podkarpackiego.  
3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą: Dyrektor oraz przedstawiciele 

organizacji związkowych działających w Zakładzie. 
4. W skład Rady Społecznej wchodzi 5 osób, w tym: 

1) przewodniczący - Marszałek Województwa Podkarpackiego lub osoba przez niego 
wyznaczona; 

2) członek - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego; 
3) członkowie - przedstawiciele wybrani przed Sejmik Województwa Podkarpackiego  

w liczbie 3 osób. 
5. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 
6. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał 

określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego. 

7. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Zarządu 
Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 13 
Do zadań Rady Społecznej należy: 
1. Przedstawianie Zarządowi Województwa Podkarpackiego wniosków i opinii w sprawach: 

1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury 
 i sprzętu medycznego; 

2) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem 
działalności; 

3) przyznawania Dyrektorowi nagród; 
4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem; 

2. Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach: 
1) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; 
2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; 



3) kredytów bankowych lub dotacji; 
4) podziału zysku; 
5) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  

i sprzętu medycznego; 
6) Regulaminu Organizacyjnego Zakładu. 

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,  
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. 

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej. 
5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej. 

 

§ 14 

1. Zarząd Województwa Podkarpackiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem 
kadencji w przypadku: 
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa; 
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady; 
3) odwołania członka przez podmiot delegujący daną osobę; 
4) nieprzestrzegania Regulaminu Rady Społecznej. 

2. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą śmierci członka Rady Społecznej. 
 

§ 15 
 

1. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
1) Jednostki działalności medycznej określone w  załączniku Nr  1 do Statutu; 
2) Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy określone  

w załączniku Nr 2 do Statutu. 
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, rodzaj działalności leczniczej i zakres 

udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, a także inne kwestie 
przewidziane przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora. 

 
Rozdział IV 

Gospodarka finansowa  
 

§ 16 
 

1. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności  
i reguluje zobowiązania  na zasadach określonych przepisami prawa.  

2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego  
 ustalonego przez Dyrektora Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
§ 17 

 
1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:  

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; 



2) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, o której mowa  
w § 7 Statutu; 

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia 
zagranicznego; 

4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami; 
5) będące środkami publicznymi na; 

a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na 
zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji 
koniecznych do realizacji tych zadań, 

b) remonty, 
c) inne niż określone w lit. a) inwestycje,  
d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych, 
f) realizację programów wieloletnich, 
g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody 

medyczne, 
6)   na pokrycie straty netto. 

 

§ 18 
Wartość majątku Zakładu stanowią: 
1) fundusz założycielski; 
2) fundusz zakładu. 

§ 19 
1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 

nieruchomościami i majątkiem Województwa Podkarpackiego oraz majątkiem własnym 
(otrzymanym lub zakupionym). 

2. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów 
trwałych może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego. 
 

§ 20 
O podziale zysku decyduje Dyrektor Zakładu, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. 
 

§ 21 
1. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybiera Podmiot uprawniony do badania 

sprawozdania finansowego Zakładu. 
2. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe 

Zakładu. 



-projekt- 
Uchwała Nr 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 

 
w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 

Tarnowskiej w Tarnobrzegu 
 

 Działając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 j.t.) i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
W Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej  
w Tarnobrzegu nadanym uchwalą Nr XXXVI/618/17 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu 
Szpitalowi im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1) załącznik nr 1 do Statutu Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej w Tarnobrzegu otrzymuje brzmienie: 

 
„I. Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu 

1. Izba Przyjęć, 
2. Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pracownią Elektrokardiografii, 
3. Oddział Kardiologiczny z Intensywnym Nadzorem Kardiologicznym  

z Pracownią Echokardiografii i Diagnostyki Elektrokardiograficznej, 
4. Oddział Położniczo - Ginekologiczny i Patologii Ciąży, 
5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
6. Oddział Reumatologiczny, 
7. Oddział Pediatryczny, 
8. Oddział Chirurgii  Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, 
9. Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowej, 
10. Oddział Otolaryngologiczny z Pododdziałem Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 
11. Oddział Noworodków, Wcześniaków i Patologii Noworodka, 
12. Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, 
13. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym, 
14. Oddział Okulistyczny, 
15. Blok  Operacyjny, 
16. Apteka, 
17. Dział Higieny Szpitalnej, 
18. Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych, 
19. Stanowisko ds. Kontroli i Nadzoru Żywienia, 
20. Stanowisko ds. Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, 



21. Pracownia Elektrofizjologii, 
22. Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów – Defibrylatorów 
23.  Szpitalny Oddział Ratunkowy: 

1) Szpitalny Oddział Ratunkowy; 
2) Ambulatorium Ogólne; 
3) Ambulatorium Chirurgiczne; 
4) Specjalistyczny zespół wyjazdowy “S”; 
5) Podstawowe zespoły wyjazdowe “P”; 

24. Centrum Onkologiczne:  
1) Oddział Dzienny Chemioterapii; 
2) Oddział Onkologii Klinicznej; 
3) Poradnia Onkologiczna; 
4) Poradnia Leczenia Bólu; 

25. Zakład Diagnostyki Obrazowej:  
1) Pracownia Densytometrii; 
2) Pracownia Mammografii; 
3) Pracownia Radiologii Ogólnej; 
4) Pracownia Radiologii Stomatologicznej; 
5) Pracownia Tomografii Komputerowej; 
6) Pracownia USG; 
7) Pracownia Rezonansu Magnetycznego. 

26. Zakład Patomorfologii  
1) Pracownia Histopatologii i Cytodiagnostyki; 
2) Prosektorium; 

27. Pracownia  Diagnostyki  Endoskopowej, 
28. Pracownia  Immunologii  Transfuzjologicznej:  

1) Pracownia Immunologii  Transfuzjologicznej; 
2) Bank Krwi; 

29. Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii, 
30. Centralna Sterylizatornia, 

 

I. Wojewódzkie Ambulatorium w Tarnobrzegu 
1. Dział Konsultacyjno – Leczniczy: 

1) Poradnia Chirurgii Ogólnej; 
2) Poradnia Chirurgii Dziecięcej; 
3) Poradnia Gastroenterologiczna; 
4) Poradnia dla Kobiet; 
5) Poradnia Kardiologiczna; 
6) Poradnia Kontroli Rozwoju Noworodka i Niemowlęcia; 
7) Poradnia Logopedyczna; 
8) Poradnia Medycyny Pracy; 
9) Poradnia Ortopedyczna; 
10) Poradnia Otolaryngologiczna; 
11) Poradnia Reumatologiczna; 
12) Poradnia Urologiczna; 
13) Poradnia Neurologiczna; 
14) Poradnia Chirurgii Twarzowo – Szczękowej; 
15) Poradnia Chirurgii Onkologicznej; 
16) Poradnia Okulistyczna; 
17) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej.” 
 

 

 
 



2) załącznik nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 
     § 3 
 

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



 
Uzasadnienie 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian  
w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej  
w Tarnobrzegu. 
 

Pismem z dnia 30 maja 2016 r. dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii  

z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian  

w Statucie jednostki. Zmiany polegają na utworzeniu i dopisaniu Poradni Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej do Struktury organizacyjnej Szpitala. 

Rozszerzenie działalności Szpitala poprzez utworzenie Poradni Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w ramach Działu Konsultacyjno-Leczniczego podyktowane jest 

koniecznością zabezpieczenia pacjentom z naszego regionu możliwości skorzystania 

z kompleksowej opieki zdrowotnej w ramach tworzonego systemu sieci szpitali.  

Celem ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest poprawa dostępu pacjentów 

do świadczeń specjalistycznych, w szczególności poprzez zapewnienie 

kompleksowości i koordynacji świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i 

rehabilitacyjnych, w tym  nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Placówki 

zakwalifikowane do sieci będą miały zagwarantowane zawarcie umowy z NFZ. 

Świadczenia z tego zakresu będą udzielane w pierwszej kolejności przez 

świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu zabezpieczenia, a jedynie 

subsydiarnie będą mogły być kontraktowane na zasadach konkursowych. W związku 

z powyższym Dyrekcja Szpitala podjęła decyzję o rozszerzeniu działalności poprzez 

utworzenie Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach, której udzielane będą 

świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Rada Społeczna Uchwałą Nr 17/2017 z dnia 29 maja 2017 r. pozytywnie 
zaopiniowała zmiany. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest  
w pełni uzasadnione. 
 



DYREKTOR Rada Społeczna

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

Dział Kadr i Płac

Dział Techniczno-Gospodarczy

Sekcja Inwestycji

Sekcja Informatyki

Kuchnia

Koordynator Kontroli Zarządczej

Stanowisko ds. P.Pożarowych

Stanowisko ds. BHP

Stanowisko ds.
Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. Marketingu

Stanowisko ds.
Obronności i Obrony Cywilnej

Pełnomocnik ds.
Ochrony Informacji Niejawnych

Radca Prawny

Kapelan Szpitalny

Dział Organizacji i Zarządzania

Naczelna
Pielęgniarka

Dział Higieny Szpitalnej

Centralna Sterylizatornia

Stanowisko ds.
Zarządzania Jakością

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

/ Główny Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Zaopatrzenia i Magazynów

Stanowisko ds.
Funduszy Pomocowych

Sekcja Zamówień Publicznych

Stanowisko ds.
Analiz Ekonomicznych

Dział Konsultacyjno-Leczniczy

Poradnia Gastroenterologiczna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Logopedyczna

Poradnia Chirurgii
Twarzowo-Szczękowej

Poradnia Kontroli Rozwoju
Noworodka i Niemowlęcia

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Chirurgii Dziecięcej

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia Dla Kobiet

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia Urologiczna

Oddział Chorób Wewnętrznych
i Gastroenterologii

Pracownia elektrokardiografii

Oddział Reumatologiczny

Oddział Kardiologiczny
z Intensywnym Nadzorem

Kardiologicznym

Pracownia echokardiografii
i diagnostyki elektrokardiograficznej

Oddział Otolaryngologiczny
Z Pododdziałem Chirurgii

Szczękowo-Twarzowej

Oddział Pediatryczny

Oddział Noworodków,
Wcześniaków

i Patologii Noworodka

Oddział Chirurgii Ogólnej
z Pododdziałem

Chirurgii Onkologicznej

Oddział Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

Oddział Neurologii
z Pododdziałem Udarowym

Oddział Okulistyczny

Oddział Onkologii Klinicznej

Oddział Dzienny Chemioterapii

Poradnia Onkologiczna

Poradnia Leczenia Bólu

Blok Operacyjny

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Zakład Patomorfologii

Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii

Pracownia Diagnostyki
Endoskopowej

Pracownia Immunologii
Transfuzjologicznej

Apteka

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Izba Przyjęć

Ambulatorium Ogólne

Ambulatorium Chirurgiczne

Zespoły Wyjazdowe „S”, „P”

Dział Statystyki Medycznej
i Dokumentacji Chorych

Stanowisko ds.
Kontroli i Nadzoru Żywienia

Stanowisko ds.
Zakażeń Wewnątrzszpitalnych

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
Wojewódzkiego Szpitala

im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
W Tarnobrzegu

Oddział Chirurgii
Dziecięcej i Urazowej

Oddział Położniczo-Ginekologiczny
i Patologii Ciąży

Załącznik Nr 3 do Statutu Wojewódzkiego Szpitala 
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Pracownia Kontroli Stymulatorów
i Kardiowerterów – Defibrylatorów

Pracownia Elektrofizjologii

Pracownia Mammografii

Pracownia Radiologii Ogólnej

Pracownia Radiologii
Stomatologicznej

Pracownia Tomografii
Komputerowej

Pracownia Densytometrii

Pracownia Immunologii
Transfuzjologicznej

Bank Krwi

Pracownia Histopatologii
i Cytodiagnostyki

Prosektorium

Pracownia USG

Centrum Onkologiczne

Wojewódzki Szpital
w Tarnobrzegu

Wojewódzkie Ambulatorium
w Tarnobrzegu

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

Poradnia Okulistyczna

Pracownia Rezonansu 
Magnetycznego

Poradnia Podstawowej
Opieki Zdrowotnej
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SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
W RZESZOWIE 

z dnia …………….. 2017 roku 
 

w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych  
dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  

w Rzeszowie na wkład własny projektu „Przebudowa i wyposażenie 
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  

w Rzeszowie na potrzeby utworzenia Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej  
z wykorzystaniem robota da Vinci” 

 realizowanego z udziałem środków budżetu państwa. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 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 

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaplanowania  
w roku 2018 w budżecie Województwa Podkarpackiego środków finansowych  
w łącznej wysokości 2.000.000,00 zł na wkład własny zadania: „Przebudowa  
i wyposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 
w Rzeszowie na potrzeby utworzenia Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej  
z wykorzystaniem robota da Vinci” realizowanego przez Kliniczny Szpital 
Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w przypadku otrzymania 
przez Szpital dofinansowania zadania ze środków budżetu państwa.   

2. Łączne nakłady na realizację zadania określonego w ust. 1 wynoszą  
10.000.000,00 zł, w tym środki z budżetu Województwa Podkarpackiego  
2.000.000,00 zł.  

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
zabezpieczenia środków finansowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego 

Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na wkład własny projektu 
„Przebudowa i wyposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  

im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby utworzenia Kliniki Urologii  
i Urologii Onkologicznej z wykorzystaniem robota da Vinci” 

realizowanego z udziałem środków budżetu państwa. 
 
 

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

wystąpić do budżetu państwa z wnioskiem o przyznanie środków na zakup i montaż  

robota chirurgicznego Da Vinci. 

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2017- 2018, (rok 2017 

przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, rok 2018 to realizacja zadania 

i rozliczenie finansowe). 

Robot chirurgiczny Da Vinci służy do wykonywania zabiegów operacji znikomo 

inwazyjnych w obrębie klatki piersiowej i jamy brzusznej, przy zakresie  

i doszczętności lepszej niż w porównaniu z klasyczną chirurgią. 

Dzięki obrazowi 3D, 10-krotnemu powiększeniu, jak również zachowaniu pełnej 

ruchomości rąk (7 płaszczyzn ruchu, obrót do 7200) chorzy szybciej wracają 

do pełnej aktywności zawodowej i życiowej.   

Zabiegi  z użyciem robota wykonywane są w dziedzinach: urologii, ginekologii, 

kardiochirurgii, chirurgii onkologicznej i ogólnej, torakochirurgii i chirurgii dziecięcej.  

Czynniki wpływające na zwiększenie udziału szpitala w rynku usług medycznych: 

 Zwiększenie satysfakcji pacjentów 

 Stały napływ nowych pacjentów 

 Podniesienie referencyjności szpitala 

 Możliwość zatrudnienia lub utrzymania specjalistów biegłych w wykonywaniu 

specjalistycznych zabiegów 

 Wpływ na działania marketingowe szpitala 

Czynniki które wpływają na podniesienie efektywności ekonomicznej szpitala: 

 Skrócenie czasu pobytu w szpitalu 

 Mniejsza inwazyjność zabiegów 

 Zmniejszenie ilości powikłań w czasie i po operacji 

 Zmniejszenie ilości krwi potrzebnej do transfuzji 



 Zmniejszenie ilości personelu w trakcie operacji 

 Obniżenie kosztów leczenia bólu pooperacyjnego 

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

dostęp do specjalistów z dziedzin m.in. kardiologii zabiegowej, nefrologii co daje 

możliwość operowania pacjentów obciążonych innymi chorobami. W Szpitalu istnieje 

możliwość dostępu do pełnej diagnostyki (256 rzędowy tomograf, rezonans 

magnetyczny), pracy w wielodyscyplinarnym zespole oraz przeprowadzenia 

rehabilitacji pooperacyjnej. 

 

Planowany koszt zadania wynosi 10 mln zł, wkład własny powinien wynosić nie mniej 

niż 20% tj. 2 mln zł. Ponieważ inwestycja realizowana będzie w roku następnym, dla 

którego jeszcze nie została przyjęta uchwała budżetowa, zobowiązanie 

zaplanowania środków w budżecie na kolejny rok powinno być podjęte w formie 

uchwały intencyjnej. 
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SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
W RZESZOWIE 

z dnia …………….. 2017 roku 
 

w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych  
dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina  

w Rzeszowie na wkład własny projektu „PET – utworzenie Pracowni PET-TK  
w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 

im. F. Chopina w Rzeszowie” realizowanego z udziałem środków budżetu 
państwa. 

 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 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 

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaplanowania  
w roku 2018 w budżecie Województwa Podkarpackiego środków finansowych  
w wysokości 1.900.000,00 zł na wkład własny zadania: „PET – utworzenie 
Pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie” realizowanego przez Kliniczny 
Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie  
w przypadku otrzymania przez Szpital dofinansowania zadania ze środków 
budżetu państwa.   

2. Łączne nakłady na realizację zadania określonego w ust. 1 wynoszą  
9.500.000,00 zł, w tym środki z budżetu Województwa Podkarpackiego  
1.900.000,00 zł.  

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie do Uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia 
środków finansowych dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. 

Fryderyka Chopina w Rzeszowie na wkład własny projektu „PET – utworzenie 
Pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii w Klinicznym Szpitalu 

Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie” realizowanego  
z udziałem środków budżetu państwa. 

 
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im, Fryderyka Chopina w Rzeszowie zamierza 

wystąpić do budżetu państwa z wnioskiem o przyznanie środków na budowę 

Pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii. Przedmiotem inwestycji 

będzie: 

 budowa Pracowni PET-TK w Podkarpackim Centrum Onkologii, 

 dostawa , montaż i instalacja skanera PET-TK i niezbędnego wyposażenia. 

Utworzenie pracowni PET poprawi dostępność populacji chorych 

do wysokospecjalistycznej diagnostyki onkologicznej w myśl założeń Narodowego 

Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. 

 

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2018. W 2017 zostanie 

przeprowadzone postępowanie przetargowe, natomiast w 2018 - modernizacja 

pomieszczenia oraz dostawa i uruchomienie urządzenia PET. Wartość kosztorysowa 

zadania to 9.500.000 zł, w tym: 7 500 000 zł – urządzenie PET i 2.000.000 zł to  

modernizacja  pomieszczeń z przeznaczeniem do użytkowania PETa.  

 

Wyposażenie szpitala w urządzenie PET TK stanowiłoby naturalne uzupełnienie  

posiadanych urządzeń do diagnostyki obrazowej w obowiązującym obecnie 

algorytmie diagnostycznym  wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych. Należy 

zwrócić uwagę że aparat PET TK jest aktualnie najczulszym urządzeniem do 

wykrywania nawet bardzo niewielkich ognisk nowotworowych we wszystkich 

obszarach ciała.   

Pracownie TK pracują 12 godzin na dobę, wykonując planowe w dużej części 

badania onkologiczne. Jedna z pracowni pracuje   w systemie całodobowym 

realizując łącznie ok. 24 tys.  badań rocznie, z czego duża część badań to 

diagnostyka schorzeń onkologicznych.   



Kliniczny Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej dysponuje również kadrą 

wykwalifikowanych i doświadczonych lekarzy radiologów ściśle współpracujących  

z pracującymi w szpitalu onkologami, profesjonalnym zespołem techników , posiada 

również niezbędne zaplecze lokalowe. 

 

Projekt stanowi kontynuację prac w zakresie rozwoju Podkarpackiego Centrum 

Onkologii.  Przedmiotowa inwestycja jest bardzo istotna z punktu widzenia jakości 

systemu ochrony zdrowia i poziomu zdrowia społeczeństwa. Celowym jest 

zabezpieczenie przez Samorząd Województwa środków finansowych na 20% wkład 

własny w kwocie 1.900.000, 00 zł.  

Ponieważ inwestycja realizowana będzie w ciągu 2 lat tj. rok 2017 – postepowanie 

przetargowe i  rok 2018 - zakup urządzenia i rozliczenie finansowe, dla którego 

jeszcze nie została przyjęta uchwała budżetowa, zobowiązanie zaplanowania 

środków w budżecie na kolejny rok powinno być podjęte w formie uchwały 

intencyjnej. 
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SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
W RZESZOWIE 

z dnia …………….. 2017 roku 
 

w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia środków finansowych  
na wkład własny dla projektu „Zakup, montaż Rezonansu Magnetycznego wraz 
z dostosowaniem pomieszczeń dla  Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  

w Przemyślu” realizowanego z udziałem środków budżetu państwa. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2 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 

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Podkarpackiego do zaplanowania  
w roku 2018 w budżecie Województwa Podkarpackiego środków finansowych  
w wysokości 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) 
na wkład własny zadania: „Zakup, montaż Rezonansu Magnetycznego wraz z 
dostosowaniem pomieszczeń dla  Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w 
Przemyślu” realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu w przypadku otrzymania przez Szpital dofinansowania zadania ze 
środków budżetu państwa.   

2. Łączne nakłady na realizację zadania określonego w ust. 1 wynoszą  
6.000.000,00 zł, w tym środki z budżetu Województwa Podkarpackiego  
1.200.000,00 zł.  

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 



Uzasadnienie do Uchwały Sejmiku w sprawie upoważnienia do zabezpieczenia 
środków finansowych na wkład własny dla projektu „Zakup, montaż 

Rezonansu Magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń 
dla  Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”  

realizowanego z udziałem środków budżetu państwa. 
 
 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zamierza wystąpić 
do budżetu państwa z wnioskiem o przyznanie środków na zakup, montaż 
i uruchomienie rezonansu magnetycznego z oprzyrządowaniem oraz wykonanie 
dokumentacji technicznej, projektów i ekspertyz, a także dostosowanie pomieszczeń.  

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2017-2018. W 2017 zostanie 
przeprowadzone postępowanie przetargowe, natomiast w 2018 - modernizacja 
pomieszczeń oraz dostawa i uruchomienie urządzenia rezonansu magnetycznego. 
Wartość kosztorysowa zadania to 6.000.000 zł, w tym: 1 200 000 zł to wysokość 
przewidywanego wkładu własnego z budżetu Województwa Podkarpackiego.   

W chwili obecnej właścicielem Rezonansu Magnetycznego jest zewnętrzna 
firma Voxel, która na potrzeby pracy rezonansu dzierżawi pomieszczenia w Szpitalu 
Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. Miesięczny koszt dzierżawy 
pomieszczeń wraz z opłatami wynosi ok. 5 300,00 zł co daje roczny dochód 
dla szpitala 63 900,00 zł.  

Natomiast szpital rocznie płaci firmie Voxel ponad 200 000,00 zł (stanowi 
to koszt wykonania 500 badań dla pacjentów hospitalizowanych w szpitalu). Zatem 
bilans wzajemnych rozliczeń jest ujemny dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca 
Pio, który płaci firmie Voxel ponad 130 000,00 zł rocznie.  
Należ podkreślić, iż łączna roczna liczba badań wykonywanych przez właściciela 
obecnie funkcjonującego rezonansu wynosi ok. 5000. Planowany do zakupu 
rezonans magnetycznych będzie na znacznie wyższym poziomie technologicznym 
i da możliwość wykonywania szerszego niż dotychczas zakresu badań 
diagnostycznych.  
 Dzięki dotacji i zakupowi wymienionego sprzętu Wojewódzki Szpital im. Św. 
Ojca Pio w Przemyślu zdecydowanie poprawi dostępność do wysokiej jakości badań 
diagnostycznych dla mieszkańców subregionu, a ponadto zamiast generować stratę 
jest w stanie wygenerować dla szpitala znaczący dochód. Poniżej przedstawiam 
wyliczenia: 
Roczne koszty pracy:   352 080,00 zł
Koszty ponoszone przez szpital na 5 tys. 
badań w tym 2 tys. badań z kontrastem 

1 000 000,00 zł

Koszty zużycia energii i mediów 106 589,40 zł
Średni roczny koszt obsługi serwisowej 
biorąc pod uwagę użytkowanie 
Rezonansu Magnetycznego na 10 lat 

100 000,00 zł

Suma kosztów 1 558 669,40 zł



Dochody z wykonywania 5 tys. badań 
Rezonansu Magnetycznego w tym 2 tys. 
badań z kontrastem 

1 750 000,00 zł

Przewidywany roczny zysk Rezonansu 
Magnetycznego

191 330,60 zł

 
Ponieważ inwestycja realizowana będzie w ciągu 2 lat tj. rok 2017 – 

postępowanie przetargowe i rok 2018 - zakup urządzenia i rozliczenie finansowe, dla 
którego jeszcze nie została przyjęta uchwała budżetowa, zobowiązanie 
zaplanowania środków w budżecie na kolejny rok powinno być podjęte w formie 
uchwały intencyjnej. 



projekt 
 

UCHWAŁA NR 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia  ……………..  2017 r. 
 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/593/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 
2017r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 oraz  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na 
dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku  

z potrzebami osób niepełnosprawnych 
 
 

Na podstawie art.18 pkt.20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim ( Dz.U.  
z 2016 poz.486 z poźn. zm.) oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2046 z poźn. zm.),  
w związku z § 1 oraz § 9 ust. 2b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. 
w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być finansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015r., poz.937), 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów 
aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012r. poz. 850), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 
2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. z 2017r. poz.538 t.j.).  
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje : 

 
§ 1 

 
W Uchwale Nr XXXIII/593/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 
lutego 2017r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2017 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami 
osób niepełnosprawnych, w § 1 dokonuje się następujących zmian: 
 
Kwotę: „10 375 893,00 zł” zastępuje się kwotą: „10 457 451,00 zł” 
 
 

§ 2 
 

Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXXIII/593/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa 
Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w roku 2017 oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami 
osób niepełnosprawnych pozostają bez zmian. 
 



 
§ 3 

 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dnia 18 lipca 
br. podjął uchwałę zmieniającą uchwałę z dnia 7 lutego br. w sprawie podziału 
środków Funduszu na 2017r. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046 z poźn. zm.). Uchwałą tą zwiększono 
ilość środków PFRON oddanych do dyspozycji Samorządu Województwa 
Podkarpackiego w 2017 roku, z kwoty 10 375 893,00 zł na kwotę 10 457 451,00 zł 
(wzrost o 81 558,00 zł). 
Dodatkowe środki planuje się przeznaczyć na zadanie: dofinansowanie robót 
budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku  
z potrzebami osób niepełnosprawnych. Proponuje się zwiększenie dofinansowania 
realizacji inwestycji pn.: „Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu 
budynku usługowego  w Przemyślu – dziennej opieki dla osób  z upośledzeniem 
umysłowym (Ośrodek Wczesnej Interwencji,  Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno 
- Wychowawczy, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wczesnego 
Wspomagania Rozwoju) – wraz  z zewnętrznymi instalacjami”. Inwestycja 
realizowana jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Przemyślu. Wartość inwestycji wynosi 
1 230 070,62 zł. Dotychczas Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 
438 287, 00 zł,  
tj. w wysokości stanowiącej 35,6 % wartości zadania, z powodu niewystarczającej 
ilości środków PFRON. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej  
z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które 
mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015r., poz.937), Stowarzyszenie mogło otrzymać 
dofinansowanie w wysokości 50% wartości inwestycji. Wzrost dofinansowania 
inwestycji Stowarzyszenia o 81 558,00 zł spowoduje, że ostateczne dofinansowanie 
zadania ze środków PFRON stanowić będzie 42,3% wartości zadania.  
Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu  
w dniu 31 lipca br. przychyliła się do propozycji wydatkowania dodatkowych środków 
PFRON. 
 

 
 
 



PROJEKT 

UCHWAŁA Nr………………. 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia…………………………. 

 
w sprawie wyrażenia woli podpisania Porozumienia między Województwem 
Podkarpackim a Samorządowym Krajem Koszyckim o współpracy międzyregionalnej. 
 
 
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 2016 r. poz. 486 z późn.zm.). 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się wolę podpisania Porozumienia między Województwem Podkarpackim  
a Samorządowym Krajem Koszyckim o współpracy międzyregionalnej po uzyskaniu zgody 
ministra właściwego do spraw zagranicznych. 

 

§ 2 

Uchwałę wraz z projektem Porozumienia między Województwem Podkarpackim  
a Samorządowym Krajem Koszyckim o współpracy międzyregionalnej 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. 

 

 

 

 

 



 

PROJEKT 

Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie wyrażenia woli podpisania Porozumienia między Województwem 
Podkarpackim a Samorządowym Krajem Koszyckim o współpracy międzyregionalnej. 

 

Kontakty między Województwem Podkarpackim a Samorządowym Krajem Koszyckim 

trwają od kilkunastu lat. 25 stycznia 2001 r. zawarte zostało Porozumienie między Krajem 

Koszyckim (reprezentowanym przez Prednostę Urzędu Krajowego w Koszycach)  

a Województwem Podkarpackim o współpracy międzyregionalnej. Porozumienie miało 

regulować stosunki bilateralne między regionami. Na skutek przyjęcia na Słowacji 4 lipca 2001 

roku ustawy o samorządzie wyższych jednostek terytorialnych (ustawa o samorządowych 

krajach) urząd Prednosty został zlikwidowany. Od tego czasu Kraj Koszycki reprezentuje 

Predseda, który nie przejął funkcji i kompetencji urzędu Prednosty. Wobec powyższego 

międzyregionalne porozumienie z 2001 r. wymaga aktualizacji, ponieważ nie jest formalnie 

wiążące dla obu stron.  

W wyniku dotychczasowej współpracy wspólnym priorytetem obu regionów okazały się 

przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym, a w szczególności szlak drogowy Via Carpatia. 

17 kwietnia 2015 r., gospodarze czterech europejskich regionów, w tym Marszałek 

Województwa Podkarpackiego oraz Predseda Kraju Koszyckiego, podpisali branżowe 

Porozumienie o współpracy na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia. Należy 

postrzegać to jako działania przedstawicieli władz obu regionów wyrażające wolę 

utrzymywania oraz kontynuowania współpracy międzyregionalnej. 

Wobec powyższego, 2 marca 2017 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego zwrócił 

się do Predsedy Kraju Koszyckiego z propozycją wspólnego wypracowania treści dokumentu, 

który stałby się formalną podstawą dalszej, szerszej współpracy. Dokument taki pozwoliłby 

jednocześnie legitymować się poprawnie nawiązanymi relacjami między dwoma Regionami 

przed innymi instytucjami. Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony 

słowackiej. Predseda Kraju Koszyckiego, w liście z 4 kwietnia 2017 r., wyraził wolę 

rozszerzenia kontaktów między Regionami.  

Załączony do przedmiotowej uchwały projekt Porozumienia między Województwem 

Podkarpackim a Samorządowym Krajem Koszyckim o współpracy międzyregionalnej 

podlegać będzie konsultacjom z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz partnerem słowackim. Wypracowana treść dokumentu zostanie następnie 

przedłożona  do akceptacji Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 



Porozumienie między Województwem Podkarpackim 

a 

Samorządowym Krajem Koszyckim 

 o współpracy międzyregionalnej 

 

Województwo Podkarpackie (Rzeczpospolita Polska),  

reprezentowane przez … 

i 

Samorządowy Kraj Koszycki (Republika Słowacka) 

reprezentowany przez …, 

 

zwane dalej Stronami, 

▪ kierując się postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie turystyki, sporządzonej w Jaworzynie 
Tatrzańskiej dnia 26 czerwca 1997 r.; 
▪ uwzględniając postanowienia Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy transgranicznej, sporządzonego w Warszawie 
dnia 18 sierpnia 1994 r.; 
▪ mając na względzie Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Słowackiej o współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, sporządzoną w Warszawie  
dnia 18 sierpnia 1994 r.; 
▪ biorąc pod uwagę Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Słowackiej o współpracy naukowo - technicznej, sporządzonej w Warszawie dnia 18 listopada 
2004 r.; 
▪ mając na względzie członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej oraz Republiki Słowackiej w Unii 
Europejskiej; 
▪ powołując się na współpracę państw w ramach Grupy Wyszehradzkiej; 
▪ biorąc pod uwagę znaczenie rozwoju współpracy pomiędzy władzami samorządowymi  
w procesie integracji europejskiej; 
▪ uwzględniając priorytety rozwoju Województwa Podkarpackiego oraz Samorządnego Kraju 
Koszyckiego; 
▪ dążąc do rozwoju współpracy w duchu przyjaźni otwartości i wzajemnym poszanowaniu 
interesów regionalnych i państwowych, 
 
uzgodniły, co następuje: 

 

 Artykuł 1 

Strony będą rozwijać współpracę w zakresie swoich kompetencji i w zgodzie z prawem 
krajowym państw każdej ze Stron. 



 
Artykuł 2 

Współpraca będzie obejmować wymianę informacji, doświadczeń, realizację wspólnych 
projektów w następujących obszarach: 
- lokalna i regionalna administracja publiczna, 
- ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, 
- turystyka, 
- gospodarka i handel, 
- edukacja, kultura, sport i nauka, 
- oraz inne dziedziny, będące przedmiotem wzajemnego zainteresowania Stron. 
 

Artykuł 3 
Zmiany i uzupełnienia do Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
Artykuł 4 

Kwestie sporne związane z interpretacją i stosowaniem postanowień niniejszego Porozumienia 
będą rozstrzygane w drodze wzajemnej konsultacji Stron. 
 

Artykuł 5 
1. Niniejsze Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem 
podpisania. 
2. Strony mogą wypowiedzieć Porozumienie w drodze pisemnego powiadomienia. Skutek 
wypowiedzenia następuje pierwszego dnia po upływie trzech (3) miesięcy od daty jego 
otrzymania. 
3. Wypowiedzenie niniejszego Porozumienia nie wpływa na realizację przez Strony projektów 
i programów, będących realizacją postanowień niniejszego Porozumienia, a nie zakończonych 
do dnia jego wygaśnięcia, o ile Strony na piśmie nie ustaliły inaczej. 
 
 
 
 
Porozumienie sporządzono w Rzeszowie dnia …, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 
każdy w języku polskim, słowackim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo 
autentyczne. W przypadku rozbieżności przy interpretacji, tekst angielski będzie 
rozstrzygający. 
 
 

 



RG- II.7740.2.12.2016.LT                        PROJEKT 
  
 

Uchwała Nr  ..................... /2017 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia .......................... 2017 roku 
 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz 
Gminy Frysztak 

 
Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2016.2147). 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje; 

 
§ 1 

 
Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Frysztak nieruchomości 
stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, położonej w obrębie Lubla gm. 
Frysztak, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1646/5 
o powierzchni 0,0047 ha objętej księgą wieczystą nr RZ1S/00044811/9.  

 
§ 2 

 
Nieruchomość opisana w § 1 będzie darowana na powiększenie nieruchomości 
sąsiedniej stanowiącej stadion sportowy, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów 
i budynków obrębu Lubla jako działka nr 1646/8, z przeznaczeniem pod budowę 
ogrodzenia obiektu sportowego. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 

 

Pismem z  dnia 2016-10-17 r. znak GPR.6822.9.2016 Wójt Gminy Frysztak 

zwrócił z prośbą o nieodpłatne przekazanie  działki nr 1646/5 położonej w Lubli, 

będącej fragmentem drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Twierdza-Warzyce 

z przeznaczeniem pod budowę ogrodzenia obiektu sportowego znajdującego się na 

działce sąsiedniej oznaczonej nr 1646/8. Wzniesienie ogrodzenia jest niezbędne ze 

względu na realne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 

nr 988, stąd też konieczne  jest wyłączenie tego fragmentu gruntu z istniejącego 

pasa drogowego. Opisana w § 1 działka przylega bezpośrednio do działki nr 1643/2 

o pow. 0,0252 ha na darowiznę której Sejmik Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie wyraził zgodę Uchwałą  Nr XXXVII/663/17 z dnia 30 maja 2017r. 

Łączne przekazanie tych dwóch działek daje gwarancje  prawidłowego 

zabezpieczenia stadionu sportowego. Dyrektor PZDW pozytywnie zaopiniował 

przekazanie na rzecz Gminy Frysztak opisanej w § 1 nieruchomości.  
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Uchwała Nr  ..................... /2017 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia .......................... 2017 roku 
 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 
Trzebownisko 

 
Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2016.2147 z późn. zm.), 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje; 

 
§ 1 

 
Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Trzebownisko 
nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, położonej 
w obrębie Tajęcina gm. Trzebownisko, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów 
jako działki o numerach 338/11 (powstała z podziału działki 338/1) i 425/28 (powstała 
z podziału działki 425/14) o łącznej powierzchni 0,5865 ha, objętej księgą wieczystą 
RZ1Z/00068393/1, z przeznaczeniem na utworzenie publicznych dróg gminnych.  

 
§ 2 

 
W uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 13 lipca 2009 roku 
Nr XXXVI/658/09 tracą moc zapisy dotyczące działki 338/1 o powierzchni 0,4114 ha, 
położonej w Tajęcinie gm. Trzebownisko. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 

 

Pismem z dnia 14.06.2017 r. Wójt Gminy Trzebownisko wyraził wolę utworzenia 
publicznych dróg gminnych położonych na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo 
Technologicznego AEROPOLIS, w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO– PARK  
MIELEC. Przebieg planowanych dróg usytuowany jest m. in. na działkach 338/11 
i 425/28 położonych w Tajęcinie gm. Trzebownisko, będących własnością 
Województwa Podkarpackiego. Zasadnym jest utworzenie dróg publicznych 
w przylotniskowej strefie rozwoju gospodarczego lotniska Rzeszów – Jasionka. 

Nieruchomość może być, przedmiotem darowizny na cele publiczne, a 
wymienione wyżej działki przeznaczone zostaną na utworzenie publicznych dróg 
gminnych. Wartość księgowa działek o łącznej powierzchni 0,5865 ha wynosi 
14 963 zł. 
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UCHWAŁA NR 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE 

z dnia 

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Domu Kultury  
w Rzeszowie  

 
Działając na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 862 t.j.), art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.),  

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

Nadaje się Statut Wojewódzkiemu Domu Kultury w Rzeszowie w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc dotychczasowy Statut Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie 
nadany Uchwałą Nr XLVIII/896/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
31 maja 2010 r. z późn. zm.  

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 

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

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
nadania Statutu Wojewódzkiemu Domu Kultury w Rzeszowie 

 
Zaproponowane zmiany w Statucie są niezbędne w szczególności dla 
działalności Podkarpackiej Komisji Filmowej w zakresie wspierania produkcji 
filmowej w ramach Podkarpackiego Funduszu Filmowego i koprodukcji filmów.  
W sytuacji gdy kwota wsparcia funduszu filmowego przekracza próg stosowania 
ustawy PZP (tj. 30 000,- euro) postawą do udzielenia przedmiotowego 
zamówienia jest wśród działających na podobnej podstawie innych instytucji 
zapis zwalniający je ze stosowania ww. ustawy. Dlatego z uwagi na rolę instytucji 
kultury, które zajmują się finansowym wspieraniem produkcji filmowych, 
dokonano nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych, wprowadzając zapis 
zwalniający ze stosowania powyższej ustawy podmioty (w tym instytucje kultury) 
zajmujące się produkcją i koprodukcją audycji i materiałów do audycji lub ich 
opracowaniem, produkcją lub koprodukcją, jeżeli przeznaczone są na potrzeby 
świadczenia audiowizualnych usług medialnych lub radiowych usług medialnych. 

W związku z powyższym Dyrektor WDK w Rzeszowie, zwrócił się z prośbą  
o wprowadzenie stosownych zmian w zapisach Statutu WDK w Rzeszowie 
związanych z produkcją i koprodukcją filmów, polegające m.in. na: 

1) zamiast dotychczas obowiązującego zapisu mówiącego, że do zadań WDK 
w Rzeszowie należy „upowszechnianie oraz promowanie kultury, nauki  
i edukacji poprzez twórczość filmową i inną działalność w sektorze 
audiowizualnym” wprowadza się nowy w brzmieniu: 

 promocja i upowszechnianie twórczości i kultury filmowej, szczególnie  
o tematyce regionalnej, 

 dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, a w szczególności filmów  
o walorach artystycznych, 

 produkcja i koprodukcja filmów oraz wspieranie i inicjowanie produkcji 
filmowej, 

 wypożyczanie sprzętu do realizacji produkcji filmowych, 
2) doprecyzowano zapis, że powyższe zadanie będzie realizowane poprzez 

współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami, instytucjami, 
organizacjami i stowarzyszeniami, w tym w zakresie organizowania lub 
współorganizowania imprez i przedsięwzięć w szczególności o charakterze 
artystycznym, kulturalnym, rozrywkowym i kultury fizycznej.  
 

Ponadto uzupełniono jedno z zadań Dyrektora dotyczące „realizacji zadań  
z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony 
cywilnej”, zgodnie z zatwierdzonym przez p. Marszałka Planem zamierzeń 
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obronnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie, 
Dostosowano również publikatory ustawy o finansach publicznych i ustawy  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności publicznej do aktualnie 
obowiązujących. 
 
 Przeważające głosy w doktrynie i aktualne orzecznictwo sądowe nakazują 
statuty samorządowych instytucji kultury traktować jako akta prawa miejscowego, 
co wymusiło na Organizatorze, jakim jest dla instytucji kultury Województwo 
Podkarpackie zmianę trybu ich nadawania. Organami, do których należało 
przekazać do zaopiniowania statut WDK w Rzeszowie są: Rada Działalności 
Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego i reprezentatywne związki 
zawodowe. 

W tym celu projekt Statutu został skierowany do konsultacji jedynie z Radą 
Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, ponieważ przy 
WDK w Rzeszowie nie działają związki zawodowe. W dniu 27 czerwca 2017 r. 
uchwałą nr 15/6/2017 Rada pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy Statut. 
 
 Ostatecznie, aby uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego weszła w życie 
musi zostać ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wejście w życie 
ma miejsce po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.). 
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STATUT 
WOJEWÓDZKIEGO DOMU KULTURY W RZESZOWIE 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, zwany dalej „Wojewódzkim Domem Kultury” jest 
samorządową instytucją  kultury, działającą w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 t.j.), 

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 
z późn. zm.), 

3) postanowień niniejszego statutu, 
4) innych obowiązujących przepisów prawa. 

 
§ 2 

 
1. Organizatorem Wojewódzkiego Domu Kultury jest Województwo Podkarpackie. 
2. Nadzór nad Wojewódzkim Domem Kultury w imieniu organizatora sprawuje Zarząd 

Województwa Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem”.  
 

§ 3 
 

1. Wojewódzki Dom Kultury wpisany jest dnia 30 czerwca 1999 roku do Rejestru 
Instytucji Kultury pod numerem 1/99 prowadzonego przez organizatora i posiada 
osobowość prawną. 

2. Siedzibą Wojewódzkiego Domu Kultury jest miasto Rzeszów, a terenem działalności 
obszar województwa podkarpackiego. 

3. Wojewódzki Dom Kultury może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej i poza jej granicami. 

II. Cele i zadania 
 

§ 4 
 
Celem działania Wojewódzkiego Domu Kultury jest przygotowanie społeczeństwa do 
aktywnego uczestnictwa w kulturze, a także tworzenie warunków dla rozwoju jego 
aktywności kulturalnej. 

§ 5 
 

1. Do podstawowych zadań Wojewódzkiego Domu Kultury należy w szczególności: 
1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań 

kulturalnych, 
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2)  kształtowanie kompetencji w zakresie kultury (edukacja kulturalna  
i wychowanie przez sztukę), 

3) dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury oraz 
informacji dotyczących życia kulturalnego regionu, 

4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego 
oraz zainteresowań wiedzą i sztuką, 

5) ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego poprzez tworzenie warunków dla 
rozwoju folkloru: tańca, muzyki, rękodzieła artystycznego, 

6) wspieranie społecznych i instytucjonalnych inicjatyw kulturalnych, 
7) promocja i upowszechnianie twórczości i kultury filmowej, szczególnie  

o tematyce regionalnej, 
8) dystrybucja i rozpowszechnianie filmów, a w szczególności filmów o walorach 

artystycznych, 
9) produkcja i koprodukcja filmów oraz wspieranie i inicjowanie produkcji filmowej, 
10) wypożyczanie sprzętu do realizacji produkcji filmowych, 
11) promocja i popularyzacja twórczości indywidualnej i zbiorowej w zakresie 

różnych dziedzin sztuki. 
2. Wojewódzki Dom Kultury prowadzi działalność instrukcyjno-metodyczną na rzecz 

samorządowych instytucji kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność 
kulturalną w porozumieniu z zainteresowanymi placówkami i instytucjami. 

 
§ 6 

 
1. Zadania o których mowa w § 5 ust. 1 Wojewódzki Dom Kultury realizuje poprzez: 

1) organizowanie festiwali, przeglądów, konkursów, koncertów, spektakli, 
wystaw, ekspozycji i innych form upowszechniania wszystkich dziedzin sztuki, 

2) różnorodne formy edukacji kulturalnej w tym m.in. warsztaty i plenery 
artystyczne, konferencje oraz spotkania seminaryjno warsztatowe, 

3) tworzenie baz danych oraz ich przetwarzanie w celu diagnozowania 
i prognozowania potrzeb kulturalnych, 

4) upowszechnianie kultury filmowej polegające na organizowaniu przeglądów, 
festiwali oraz innej działalności kulturalnej i edukacyjnej związanej ze sztuką 
filmową w tym między innymi poprzez uruchomienie Podkarpackiego 
Funduszu Filmowego, 

5) współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi w zakresie 
dziecięcego i młodzieżowego ruchu artystycznego, 

6) współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami, instytucjami, 
organizacjami i stowarzyszeniami, w tym w zakresie organizowania lub 
współorganizowania imprez i przedsięwzięć w szczególności o charakterze 
artystycznym, kulturalnym, rozrywkowym i kultury fizycznej, 

7) doradztwo i szkolenia dla instruktorów i animatorów działalności kulturalnej, 
8) prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej. 

2. Wojewódzki Dom Kultury może na zasadach przewidzianych w obowiązujących 
przepisach prowadzić działalność inną niż kulturalna w zakresie: 

1) usług nagłośnieniowych, 
2) usług promocyjno – reklamowych, 
3) usług transportowych. 

3. Przychody uzyskiwane z działalności, o której mowa w ust. 2 mogą być 
wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową Wojewódzkiego Domu Kultury. 
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§ 6a 
 

1. Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie wyodrębnia w swojej strukturze 
organizacyjnej jednostkę wyspecjalizowaną –  Podkarpacką Komisję Filmową. 

2. Zakres zadań Podkarpackiej Komisji Filmowej zostanie określony w regulaminie 
organizacyjnym Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. 

 
III. Organy zarządzające i doradcze 

 
§ 7 

 
1. Organem zarządzającym w Wojewódzkim Domu Kultury jest Dyrektor. 
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych  

w obowiązujących przepisach. 
3. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:  

1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych,  
2) koordynowanie zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony 

ludności i obrony cywilnej, bhp i ppoż., 
3) reprezentowanie Wojewódzkiego Domu Kultury na zewnątrz, 
4) nadzór nad kadrą kierowniczą, 
5) zapewnienie  funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli 

finansowej, 
6) nadzór nad majątkiem i mieniem Wojewódzkiego Domu Kultury, 
7) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych, 
8) przedstawianie organizatorowi i innym w miarę potrzeb właściwym instytucjom 

planów działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, 
wniosków i informacji, 

9) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym  
i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi, 

10) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do  
pracowników i kandydatów na pracowników Wojewódzkiego Domu Kultury,  

11) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury oraz 
właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej. 

3a. Dyrektor uprawniony jest do dokonywania czynności prawnych w imieniu 
Wojewódzkiego Domu Kultury: 

1) Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych 
w imieniu Wojewódzkiego Domu Kultury, 

2) udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, 

3) ustanowienie i odwołanie pełnomocnika podlega ujawnieniu w Rejestrze Instytucji 
Kultury prowadzonym przez organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników 
procesowych. 

4. Dyrektor zarządza Wojewódzkim Domem Kultury przy pomocy Zastępcy Dyrektora. 
5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Zarządu. 
6. (uchylony) 
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§ 8 
 

1. Organizację wewnętrzną Wojewódzkiego Domu Kultury, w tym zakres zadań 
komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin 
organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu i działających 
w Wojewódzkim Domu Kultury organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

2. Zmiany regulaminu organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego 
nadania. 

 
§ 9 

 
1. W Wojewódzkim Domu Kultury działa Społeczna Rada Programowa jako kolegium 

opiniodawczo-doradcze, zwana dalej „Radą”. 
2. W skład Rady wchodzą pracownicy Wojewódzkiego Domu Kultury, przedstawiciele 

samorządowych instytucji kultury i stowarzyszeń społeczno – kulturalnych oraz 
sponsorów działalności kulturalnej. 

3. Członków Rady w liczbie nie przekraczającej dziewiętnastu osób powołuje Dyrektor 
Wojewódzkiego Domu Kultury. 

4. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie przedłożonych przez Dyrektora 
planów działalności merytorycznej. 

5. Członkowie Rady wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 
6. Rada działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 
7. Opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
8. Kadencja Rady trwa cztery lata. 

IV. Gospodarka finansowa 
 

§ 10 
 
Majątek Wojewódzkiego Domu Kultury może być wykorzystywany jedynie dla realizacji 
celów wynikających z zakresu działania instytucji. 
 

§ 11 
 

1. Wojewódzki Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych 
w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

2. Źródła finansowania działalności Wojewódzkiego Domu Kultury: 
1) dotacja z budżetu organizatora, w tym: 

a) podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie 
realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 

b) celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 
c) celowa na realizację wskazanych zadań i programów. 

2) dotacje inne niż wymienione w pkt. 1, 
3) przychody z prowadzonej działalności,  
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, 
5) wpływ z innych źródeł. 
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§ 12 
 

1. Podstawą działalności finansowej Wojewódzkiego Domu Kultury jest plan finansowy 
ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości Wojewódzkiego Domu Kultury 
określają odrębne przepisy. 

3. Roczne sprawozdanie finansowe, podział zysku oraz sposób pokrycia straty 
Wojewódzkiego Domu Kultury podlega zatwierdzeniu przez Zarząd. 

 
§ 13 

 
(uchylony) 
 

§ 14 
 
(uchylony) 

VI. Postanowienia końcowe 
 

§ 15 
 

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Wojewódzkiego Domu Kultury może dokonać 
organizator na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach. 

2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane  przez organizatora i w trybie określonym 
dla jego nadania.  
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UCHWAŁA NR 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE 

z dnia 

w sprawie przyjęcia projektu statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta 

Rzeszowa 

Działając na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.  
o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 oraz art. 13 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 t.j.), art. 18 pkt 20 oraz art. 89 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.  
z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje:  

 
§ 1 

Przyjmuje się projekt Statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Rzeszowie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, celem 
uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa. 

§ 2 

Uchyla się Uchwałę Nr XXX/549/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i przekazania do 
uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
przyjęcia projektu Statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa 

Zaproponowane zmiany w dotychczasowym Statucie związane są  
z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa: 

1) w § 9 uregulowano kwestię nadania regulaminu organizacyjnego i możliwości 
dokonywania w nim zmian przez dyrektora WiMBP w Rzeszowie  
z uwzględnieniem zapisu dotyczącego zaciągnięcia opinii Organizatora oraz 
opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców, 
zgodnie z Ustawą „O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”, 

2) w § 7 ust. 3 pkt 2 doprecyzowano jedno z zadań dyrektora dotyczące 
„realizacji zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony 
ludności i obrony cywilnej”, zgodnie z zatwierdzonym przez p. Marszałka 
Planem zamierzeń obronnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie, 

3) w § 1 w pkt 2 i w pkt 3 dostosowano publikatory ustawy o organizowaniu  
i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy o finansach publicznych do 
aktualnie obowiązujących. 

Ponadto Pani Barbara Chmura dyrektor WiMBP w Rzeszowie złożyła wniosek  
o wprowadzenie zmian do Statutu w związku ze zmianami lokalowymi oraz 
rozszerzeniem działalności bieżącej WiMBP w Rzeszowie.  
 W załączniku nr 1 do Statutu WiMBP w Rzeszowie pt. „Struktura 
organizacyjna Biblioteki”: 
1) pkt 2 lit. d uzupełniono lub zmieniono zakres działania Czytelni Głównej, która 

przejęła zbiory specjalne plastyki od Wypożyczalni Muzycznej, ponadto 
Czytelnia zajmuje się udostępnianiem nie tylko prasy bieżącej, ale również 
archiwalnej, w Czytelni można korzystać z dostępu do Internetu zarówno na 
komputerach bibliotecznych jak i komputerach własnych czytelników za 
pomocą Wi-Fi, Czytelnia prowadzi również wypożyczenia międzybiblioteczne, 

2) w pkt 4 lit. b zmieniono nazwę samodzielnego stanowiska pracy na: ds. 
obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej oraz 
ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 2 przedmiotowego Statutu, 

3) w pkt 5 lit. a zmieniono lokalizację Filii nr 1 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie, która dotychczas mieściła się w lokalu użytkowym, 
przy ul Bohaterów 1. Z powodu rozwiązania za wypowiedzeniem umowy 
najmu lokalu filia zostanie przeniesiona do lokalu przy ul. Bohaterów nr 5, 

4) w pkt 5 lit. b, d, h, i, tj. w czterech filiach miejskich (nr 2, nr 4, nr 8, nr 9) oraz  
w punkcie bibliotecznym, działającym w ramach Filii nr 9 dodano zakres 
działania: „stanowisko przystosowane dla osób starszych, niewidomych  
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i niedowidzących” w związku z planowaną realizacją projektu  
z Budżetu Obywatelskiego: „Rzeszów dostępny od A do Z – dostosowanie 
pięciu filii WiMBP w Rzeszowie do potrzeb osób starszych, niewidomych  
i niedowidzących, mające na celu zwiększenie dostępności do zbiorów  
i obiektów”, 

5) w pkt 5 lit. k, l, p, q, tj. w czterech filiach miejskich (nr 11, nr 12, nr 18, nr 20) 
dodano zakres działania: „działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa” 
w związku z rozwiniętą działalnością na rzecz upowszechniania czytelnictwa. 
 

 Przeważające głosy w doktrynie i aktualne orzecznictwo sądowe nakazują 
statuty samorządowych instytucji kultury traktować jako akta prawa miejscowego, 
co wymusiło na Organizatorze, jakim jest dla instytucji kultury Województwo 
Podkarpackie zmianę trybu ich nadawania. Organami, do których należało 
przekazać do zaopiniowania Statut WiMBP w Rzeszowie są: Rada Działalności 
Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego i reprezentatywne związki 
zawodowe. 

W tym celu projekt Statutu został skierowany do konsultacji z obiema 
organizacjami. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa 
Podkarpackiego, Uchwałą nr 4/6/2017 w dniu 6 czerwca 2017 r. pozytywnie 
zaopiniowała przedmiotowy Statut, jednakże z pewnymi uwagami. Z kolei 
Związek Zawodowy Pracowników Bibliotek Publicznych Województwa 
Podkarpackiego Nr 5 przy WiMBP w Rzeszowie, pismem z dnia 6 czerwca 2017 
r. poinformował, że nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotowego Statutu. 

Rada zaproponowała dodanie pewnych zapisów, z których część została 
zaakceptowana przez Organizatora, a mianowicie: wprowadzenie dodatkowego 
zapisu mówiącego o tym, że Biblioteka realizuje przypisane jej cele w Statucie 
poprzez:  

1) prowadzenie prac digitalizacyjnych; 
2) współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowych Biblioteki. 

 Z kolei propozycja wprowadzenia dodatkowych członków z grona 
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w ustawie o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie do Organu opiniodawczo-doradczego tj. 
Kolegium Biblioteki oraz przypisaniu Zarządowi Województwa Podkarpackiego 
uprawnień do powoływania i odwoływania jego członków nie znalazła akceptacji.  
 

Ponadto w związku z tym, że wcześniej została rozpoczęta procedura zmiany 
statutu WiMBP w Rzeszowie, która ostatecznie nie doprowadziła do jego zmiany, 
planowane zmiany zostały zawarte w treści obecnie uzgadnianego Statutu.  
W związku z powyższym kontynuacja procedury rozpoczętej Uchwały Nr 
XXX/549/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r.  
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w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie WiMBP w Rzeszowie  
i przekazania do uzgodnienia z Radą Miasta Rzeszowa traci rację bytu i należy ją 
wyeliminować z obrotu.  

 
 Podjęcie niniejszej Uchwały jest jednym z etapów w procedurze nadawania 
Statutu. Po dokonaniu uzgodnień z Radą Miasta Rzeszowa, zgodnie z zapisami 
Statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie (§ 15 ust. 2), 
a następnie po jej uchwaleniu, uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  
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Załącznik do Uchwały Nr                                          
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
z dnia                                                2017 r. 

S T A T U T  

WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RZESZOWIE 

 
I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie zwana dalej „Biblioteką” 
działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862.t.j.); 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870  
z późn. zm.); 

4) umowy z dnia 26 lutego 1992 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Rzeszowskim,  
a Zarządem Miasta Rzeszowa w sprawie utworzenia instytucji kultury, Wojewódzkiej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zmienionej obowiązującym od 1 stycznia 
1999 r. aneksem nr 6 podpisanym przez Województwo Podkarpackie i Miasto Rzeszów; 

5) uchwały Nr XLIX/536/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 września 
2002 r., w sprawie przyjęcia zadań powiatowej biblioteki publicznej; 

6) niniejszego statutu; 

7) innych obowiązujących przepisów prawa. 

§ 2. 1. Organizatorami Biblioteki są Województwo Podkarpackie oraz Miasto Rzeszów - 
Miasto na prawach powiatu. 

2. Organizatorzy zapewniają środki potrzebne Bibliotece do jej utrzymania, rozwoju 
i bezpieczeństwa zgromadzonych zbiorów. 

3. Biblioteka jest wpisana 30 czerwca 1999 roku pod nr 10/99 do Rejestru Instytucji 
Kultury prowadzonego przez Województwo Podkarpackie i posiada osobowość prawną. 

§ 3. 1. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. 

2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Rzeszów, a terenem działalności obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

II. Cele i zadania Biblioteki 

§ 4. Celem działania Biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych  
i informacyjnych mieszkańców z terenu Województwa Podkarpackiego, a także stwarzanie 
możliwości szerokiego dostępu do gromadzonych zasobów dorobku nauki i kultury polskiej 
oraz światowej. 

§ 5. 1. Biblioteka jest instytucją kultury nie nastawioną na osiąganie zysku, która realizuje 
cele określone w § 4 w szczególności poprzez: 

1) gromadzenie, opracowywanie, konserwację i udostępnianie materiałów bibliotecznych 
służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze 
szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturowy, naukowy 
i gospodarczy naszego regionu; 
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2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej, organizowanie obiegu 
wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii 
regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym; 

3) badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników bibliotek, analizowanie 
stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz przedstawianie organizatorom 
propozycji zmian w tym zakresie; 

4) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz; 
5) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom 

niepełnosprawnym i pacjentom w szpitalach; 
6) opracowywanie opinii i analiz dotyczących sieci bibliotek publicznych; 
7) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne 

biblioteki publiczne zadań określonych w ustawie o bibliotekach; 
8) współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz instytucjami naukowymi; 
9) prowadzenie wymiany materiałów bibliotecznych z bibliotekami w kraju i za zagranicą; 
10) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla pracowników bibliotek 

publicznych w zakresie pracy i działalności merytorycznej; 
11) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami  

i organizacjami o podobnych zadaniach; 
12) prowadzenie prac digitalizacyjnych; 
13) współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w Ustawie  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) w dziedzinach dotyczących działalności statutowych 
Biblioteki. 

2. Biblioteka może prowadzić działalność inna niż kulturalna w zakresie: 

1) usług szkoleniowych i instruktażowych; 
2) usług promocyjno-reklamowych; 
3) usług reprograficznych i digitalizacyjnych; 
4) sprzedaży wydawnictw własnych; 
5) wynajmu i dzierżawy składników majątkowych. 

3. Środki uzyskiwane z działalności, o której mowa w ust. 2 mogą być wykorzystywane 
wyłącznie na działalność statutową Biblioteki. 

4. Biblioteka upoważniona jest do prowadzenia działalności naukowej i wydawniczej. 

5. Biblioteka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej Powiatu Rzeszowskiego 
określone załącznikiem nr 1 do porozumienia stanowiącego załącznik do Uchwały, o której 
mowa w § 1 pkt 5. 

III. Nadzór, zarządzanie i organizacja Biblioteki 

§ 6. 1. Nadzór nad Biblioteką w zakresie realizacji funkcji wojewódzkich, w imieniu 
Województwa Podkarpackiego sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego, zwany dalej 
„Zarządem Województwa”. 

2. Nadzór nad Biblioteką w zakresie realizacji zadań czytelniczych na terenie Miasta 
Rzeszowa w imieniu Miasta Rzeszowa sprawuje Prezydent Miasta Rzeszowa, zwany dalej 
„Prezydentem Miasta”. 

3. Nadzór nad Biblioteką w zakresie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dla 
powiatu rzeszowskiego, w imieniu Powiatu Rzeszowskiego sprawuje Zarząd Powiatu 
Rzeszowskiego, zwany dalej „Zarządem Powiatu”. 

§ 7. 1. Organem zarządzającym w Bibliotece jest Dyrektor. 

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa w porozumieniu z Prezydentem 
Miasta w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach. 
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3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 

1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, bhp i ppoż.; 
2) realizacja zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności  

i obrony cywilnej; 
3) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz; 
4) nadzór nad kadrą kierowniczą; 
5) zapewnienie  funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli finansowej; 
6) nadzór nad majątkiem i mieniem Biblioteki; 
7) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych; 
8) przedstawianie  organizatorowi i innym  w miarę potrzeb  właściwym instytucjom planów 

działalności merytorycznej, planów finansowych, sprawozdań, wniosków i informacji; 
9) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym  

i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi; 
10) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników 

i kandydatów na pracowników Biblioteki; 
11) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury 

oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej. 

4. Dyrektor kieruje Biblioteką przy pomocy Zastępcy Dyrektora. 

5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Zarządu 
Województwa i Prezydenta Miasta. 

6. Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi i ponosi przed nim 
odpowiedzialność służbową. 

§ 8. 1.Przy Bibliotece działa organ opiniodawczo - doradczy Dyrektora pn. Kolegium 
Biblioteki zwane dalej „Kolegium”. 

2. Członków Kolegium w liczbie do 13 osób powołuje i odwołuje Dyrektor spośród 
specjalistów związanych z działalnością Biblioteki. 

3. Członkowie Kolegium wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. 

4. Kolegium działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 

5. Opinie Kolegium zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

6. (uchylony). 

7. Kadencja Kolegium trwa 4 lata. 

8. Do zadań Kolegium należy w szczególności opiniowanie przedłożonych przez 
Dyrektora planów działalności merytorycznej. 

§ 9. 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany 
przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz działających w niej 
organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 

2. Strukturę organizacyjną Biblioteki, w tym: zakres działania i lokalizację filii oraz 
oddziałów, określa załącznik nr 1 do niniejszego statutu. 

IV. Majątek i gospodarka finansowa Biblioteki 

§ 10. Majątek Biblioteki może być wykorzystywany wyłącznie do realizacji celów 
wynikających z zakresu działania Biblioteki. 

§ 11. Podstawą działalności finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez 
Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatorów, sporządzony zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  
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§ 12. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

2. Działalność Biblioteki finansowana jest z: 

1) dotacji z budżetów organizatorów, w tym: 
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych 

zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów; 

2) innych dotacji; 
3) wpływów z prowadzonej działalności; 
4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych; 
5) wpływów z innych źródeł. 

3. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości Biblioteki określają odrębne 
przepisy. 

4. Roczne sprawozdanie finansowe, podział zysku oraz sposób pokrycia strat Biblioteki, 
podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa. 

§ 13. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki uprawniony jest 
Dyrektor. 

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych  
w imieniu Biblioteki. 

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników podlega ujawnieniu w Rejestrze Instytucji 
Kultury prowadzonym przez organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników procesowych. 

§ 14. (uchylony) 

V. Postanowienia przejściowe i końcowe 

§ 15. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Biblioteki mogą dokonać organizatorzy  
w trybie określonym w obowiązujących przepisach. 

2. Statut nadaje i dokonuje w nim zmian Sejmik Województwa Podkarpackiego  
w uzgodnieniu z Radą Miasta Rzeszowa. 



Załącznik Nr 1 do statutu Wojewódzkiej  
i Miejskiej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie 

str. 1	
 

 

Struktura organizacyjna Biblioteki 
 

W skład Biblioteki wchodzą: 
 

1) Działy: 
a) Informacyjno – Bibliograficzny, 
b) Instrukcyjno – Metodyczny, 
c) Gromadzenia i Przechowywania Zbiorów, 
d) Opracowania Zbiorów, 
e) Udostępniania Zbiorów, 
f) Komputeryzacji Procesów Bibliotecznych, 
g) Księgowości, 
h) Administracyjno-Gospodarczy i Obsługi; 
2) Oddziały: 
a) Oddział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Słowackiego 11, 35-060 Rzeszów, w którego zakres 

działania o zasięgu wojewódzkim wchodzą:  
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami z Rzeszowa i województwa podkarpackiego, 
 współpraca z instytucjami kultury, 

b) Wypożyczalnia Główna, ul. Dąbrowskiego 33 a, 35-036 Rzeszów, w której zakres 
działania o zasięgu wojewódzkim wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych i młodzieży, 
 udostępnianie prasy bieżącej w czytelni, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 

c) Wypożyczalnia Muzyczna, ul. Żeromskiego 2, 35-001 Rzeszów, w której zakres działania 
o zasięgu wojewódzkim wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów specjalnych (nuty, płyty analogowe, płyty CD, kasety, 

audiobooki, filmy), 
 wypożyczanie książek z dziedziny kultury, plastyki, muzyki, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca ze szkołami z Rzeszowa i województwa podkarpackiego, 
 współpraca z instytucjami kultury, 
 działalność kulturalno-oświatowa dla czytelników różnych grup wiekowych, 

d) Czytelnia Główna, ul. Sokoła 13, 35-010 Rzeszów, w której zakres działania o zasięgu 
wojewódzkim wchodzą: 
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 udostępnianie zbiorów systemem prezencyjnym, 
 udostępnianie prasy bieżącej i archiwalnej, 
 działalność informacyjna, 
 gromadzenie i opracowanie zbiorów, 
 działalność edukacyjna (lekcje biblioteczne), współpraca ze szkołami z Rzeszowa i 

województwa podkarpackiego, 
 zapewnienie wolnego dostępu do Internetu, w tym poprzez Wi-Fi, 
 udostępnianie elektronicznych baz danych, 
 wypożyczenia międzybiblioteczne; 

3) Sekcje: 
a) (uchylony), 
b) Sekcja Introligatorni, 
c) Magazyn Rezerwowy i Składowy, 
d) Bibliografii i Informacji Regionalnej, 
e) Pracownia Digitalizacji; 
4) Samodzielne i wieloosobowe stanowiska pracy: 
a) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, 
b) ds. obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej  

oraz ochrony przeciwpożarowej, 
c) radca prawny, 
d) ds. organizacji i kadr, 
e) ds. pozyskiwania funduszy, 
f) administrator bezpieczeństwa informacji; 
5) 17 filii bibliotecznych na terenie Miasta Rzeszowa: 
a) Filia nr 1, ul. Bohaterów 5, 35–112 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 

 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 punkty biblioteczne w przedszkolach, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami, 

b) Filia nr 2, ul. Fredry 5, 35-005 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami, 
 punkt biblioteczny w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, 
 stanowisko przystosowane dla osób starszych, niewidomych i niedowidzących, 

c) Filia nr 3, ul. Krzyżanowskiego 6, 35-329 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 



       

str. 3 
 

 współpraca z przedszkolami i szkołami, 
 współpraca z Ośrodkiem Opiekuńczo – Wychowawczym MIESZKO, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 

d) Filia nr 4, ul. Ofiar Katynia 15, 35–209  Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 współpraca z Zespołem Szkół Specjalnych UNICEF, 
 współpraca z Domem Kultury KARTON, 
 działalność kulturalno-oświatowa dla czytelników różnych grup wiekowych, 
 stanowisko przystosowane dla osób starszych, niewidomych i niedowidzących, 

e) Filia nr 5, ul. Budziwojska 194, 35-317 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami, 
 działalność kulturalno- oświatowa dla czytelników różnych grup wiekowych DKK, 

f) Filia nr 6, ul. Podwisłocze 6, 35-309 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 punkt biblioteczny w Domu Seniora, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami, 
 współpraca z Domem Kultury NOWE MIASTO, 

g) Filia nr 7, ul. Osmeckiego 51, 35 - 506 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 (uchylony), 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami, 
 współpraca z Młodzieżowym Domem Kultury, 

h) Filia nr 8, ul. Okulickiego 3, 35-222 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 (uchylony), 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami, 
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 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność kulturalno- oświatowa dla czytelników różnych grup wiekowych, 
 stanowisko przystosowane dla osób starszych, niewidomych i niedowidzących, 

i) Filia nr 9, ul. Czackiego 5, 35-045 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami, 
 współpraca z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczym, 
 Punkt biblioteczny w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 
 stanowisko przystosowane dla osób starszych, niewidomych i niedowidzących, 

j) Filia nr 10, ul. Podchorążych 1, 35-216 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami, 
 współpraca z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 

k) Filia nr 11, ul. Dębicka 170, 35-213 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej w czytelni, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 

l) Filia nr 12, ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej w czytelni, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 

m) Filia nr 15, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca ze szkołą działającą w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2, 
 działalność biblioterapeutyczna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 

n) Filia nr 16, ul. Gromskiego 10/C, 35-233 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
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 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami, 

o) Filia nr 17, ul. Paderewskiego 154, 35-330 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 
 współpraca z przedszkolami i szkołami, 

p) Filia nr 18, ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej w czytelni, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa, 

q) Filia nr 20, ul. Solarza 9 A, 35-118 Rzeszów, w której zakres działania wchodzą: 
 wypożyczanie zbiorów dla dorosłych, młodzieży i dzieci, 
 udostępnianie prasy bieżącej w czytelni, 
 działalność informacyjna, 
 zapewnienie dostępu do bezpłatnego Internetu, 
 działalność na rzecz upowszechniania czytelnictwa. 



  
 
 

UCHWAŁA NR 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w Rzeszowie 
z dnia 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2016 poz. 486 j.t.), art. 77, art. 81 ust. 1  
i art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2014 r. poz.1446)  oraz  uchwały Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego  
nr XVII/285/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie  określenia  zasad  udzielenia 
dotacji na  prace  konserwatorskie,  restauratorskie  lub  roboty   budowlane   przy   
zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków, położonych na obszarze województwa  
podkarpackiego  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

1. W załączniku do uchwały Nr XXXVII/671/17 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego  z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  zabytkach  wpisanych
do  rejestru zabytków,  położonych  na  obszarze  województwa  podkarpackiego, 
pt. „Wykaz Beneficjentów, którym została udzielona dotacja na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego w 
2017 roku”  zmienia się zakres rzeczowy prac w następujących punktach: 1, 
6,10,14,15,21, 34, 37,39,41,49,59,68, 86, 89,102,103. 

2. Jednolity tekst Załącznika do uchwały, o której mowa w ust.1 stanowi Załącznik do  
niniejszej uchwały.  

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

 
§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Uzasadnienie do uchwały zmieniającej –  
 

  Zgodnie z obowiązującymi Zasadami i kryteriami udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa „Jeżeli przyznana kwota 
dotacji jest niższa od wnioskowanej Beneficjent jest zobowiązany w ciągu 30 dni od 
daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji – do złożenia aktualizacji zakresu oraz 
kosztorysu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku”. Do Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego wpłynęły 
aktualizacje zakresów rzeczowych dotowanych prac, z których wynika, iż w związku  
z otrzymaniem mniejszej dotacji od wnioskowanej lub nie pozyskania dofinansowania  
z innych źródeł, Beneficjenci ograniczają lub zmieniają zakres prac (w ramach 
złożonego wniosku) możliwy do wykonania w ramach przyznanych środków.  
W związku z powyższym proponuje się zmienić zakresy rzeczowe w pkt. 1, 
6,10,14,15,21,34, 37,39,41,49,59,68, 86, 89,102,103. załącznika do uchwały Nr 
XXXVII/671/17. Wysokość dotacji w każdym przypadku pozostaje bez zmian. 

Lp. 

 
 

Beneficjent 

 
Rodzaj prac zgodnie  

z uchwałą Nr XXXVII/671/17
z dnia 30 maja 2017 r. 

Proponowany rodzaj prac 
 

 
Kwota 
dotacji 

w zł 

1 

Bachórz 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Wojciecha 

konserwacja ambony, 
tabernakulum i antepedium 
ołtarza głównego w kościele pw. 
św. Wojciecha w Bachórzu 

konserwacja ambony  
w kościele pw. św. Wojciecha 
w Bachórzu 

10 000 

6 

Brzozów  
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Przemienienia 
Pańskiego 

konserwacja polichromii w 
kaplicy bocznej, struktury 
stolarsko - snycerskiej ołtarza i 
prospektu organowego  
w kościele pw. Przemienienia 
Pańskiego w Brzozowie 

konserwacja polichromii  
w kaplicy bocznej i struktury 
stolarsko - snycerskiej ołtarza 
w kościele pw. Przemienienia 
Pańskiego w Brzozowie 

25 000 

10 

Desznica  
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Matki Bożej 
Niepokalanej 

konserwacja polichromii ścian i 
stropów oraz chóru śpiewaczego 
w cerkwi pw. św. Michała 
Archanioła w Świątkowej Wielkiej

konserwacja polichromii ścian 
w cerkwi pw. św. Michała 
Archanioła w Świątkowej 
Wielkiej 

20 000 

14 

Gać 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia NMP 

konserwacja polichromii ściennej 
w kruchcie i kaplicy kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP w Gaci 

konserwacja polichromii 
ściennej w kruchcie  
kościoła pw. Wniebowzięcia 
NMP w Gaci 

15 000 

15 

Gawłuszowice 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Wojciecha 

remont konstrukcji dachu z 
wymianą pokrycia gontowego, 
modernizacja instalacji 
odgromowej oraz  remont 
posadowienia kościoła pw. św. 
Wojciecha w Gawłuszowicach 

remont konstrukcji dachu  
z wymianą pokrycia 
gontowego oraz modernizacja 
instalacji odgromowej kościoła 
pw. św. Wojciecha w 
Gawłuszowicach 

25 000 

21 

Jarosław  
Klasztor Sióstr 
Benedyktynek 

remont i konserwacja 
zewnętrznej ściany oraz piwnicy 
wraz z odtworzeniem okien i 
okiennic dawnej  rezydencji 
kapelanów w Opactwie Sióstr 
Benedyktynek w Jarosławiu oraz 
rekonstrukcja bramy w murze 
obronnym z ceglanym portalem 

remont i konserwacja 
zewnętrznej ściany dawnej  
rezydencji kapelanów  
w Opactwie Sióstr 
Benedyktynek w Jarosławiu  

45 000 

34 

Kosina 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Stanisława 
Biskupa  
 

konserwacja konstrukcji dachu, 
podwalin wraz z wykonaniem 
izolacji poziomej, stolarki, ścian z 
gontów oraz sygnaturki kościoła 
pw. św. Sebastiana w Kosinie 

konserwacja konstrukcji 
dachu, stolarki, ścian z 
gontów oraz sygnaturki 
kościoła pw. św. Sebastiana 
w Kosinie 

60 000 



37 

Krosno 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Trójcy Świętej 

prace konserwatorskie 
nawarstwień ściennych kaplic 
św. Wojciecha i św. Jana 
Nepomucena w kościele pw. 
Trójcy Świętej w Krośnie 

prace konserwatorskie 
nawarstwień ściennych 
kaplicy św. Wojciecha  
w kościele pw. Trójcy Świętej 
w Krośnie 

20 000 

39 

Krościenko Wyżne 
Parafia Rzymskokatolicka  
pw. św. Marcina 

prace konserwatorskie ołtarza i 
bramy z zabytkowej kapliczki 
domkowej Najświętszego Serca 
Jezusowego  
w Krościenku Wyżnym 

prace konserwatorskie ołtarza  
z zabytkowej kapliczki 
domkowej Najświętszego 
Serca Jezusowego  
w Krościenku Wyżnym 

20 000 

41 

Krzeszów  
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 

konserwacja barokowych 
konfesjonałów oraz feretronów  w 
kościele pw. Narodzenia NMP w 
Krzeszowie 

konserwacja barokowego 
konfesjonału oraz feretronów  
w kościele pw. Narodzenia 
NMP w Krzeszowie 

20 000 

49 

Łączki Jagiellońskie  
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Andrzeja Apostoła  
i Narodzenia NMP 

remont i konserwacja elewacji 
zewnętrznej, pokrycia 
dachowego oraz wymiana 
stolarki okiennej kościoła pw. św. 
Andrzeja Apostoła i Narodzenia 
NMP w Łączkach Jagiellońskich 

remont i konserwacja pokrycia 
dachowego kościoła pw. św. 
Andrzeja Apostoła i 
Narodzenia NMP w Łączkach 
Jagiellońskich 

50 000 

59 

Niwiska  
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Mikołaja 

wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej pionowej  
i poziomej oraz wykonanie 
elewacji kościoła pw. św. 
Mikołaja w Niwiskach 

wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej pionowej 
i poziomej kościoła pw. św. 
Mikołaja w Niwiskach 

35 000 

68 

Racławówka - Zabierzów 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wszystkich Świętych  
w Zabierzowie 

konserwacja ołtarza św. Piotra  
i ołtarza Matki Bożej  
w kościele pw. Wszystkich 
Świętych w Racławówce -
Zabierzowie 

konserwacja ołtarza Matki 
Bożej w kościele pw. 
Wszystkich Świętych w 
Racławówce -Zabierzowie 

20 000 

86 

Średnia Wieś  
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 

konserwacja ołtarzy bocznych 
pw. św. Stanisława Biskupa  
i pw. św. Katarzyny z kościoła 
pw. Narodzenia NMP  
w Średniej Wsi 

konserwacja ołtarza bocznego 
pw. św. Stanisława Biskupa  
z kościoła pw. Narodzenia 
NMP w Średniej Wsi 

10 000 

89 

Święte  
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 

prace remontowo - 
konserwatorskie tynków 
wewnętrznych oraz budowa 
instalacji gazowej i grzewczej 
kościoła pw. Narodzenia NMP w 
Świętem 

prace remontowo - 
konserwatorskie tynków 
wewnętrznych kościoła pw. 
Narodzenia NMP w Świętem 

21 000 

102 

Wola Zarczycka  
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Przemienienia 
Pańskiego 

konserwacja trzech nagrobków 
na cmentarzu parafialnym  
w Woli Zarczyckiej   

konserwacja dwóch 
nagrobków na cmentarzu 
parafialnym w Woli 
Zarczyckiej   

10 000 

103 

Wrocanka  
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wszystkich Świętych 

remont konstrukcji dachu wraz  
z pokryciem oraz impregnacja 
ścian kościoła pw. Wszystkich 
Świętych we Wrocance 

remont konstrukcji dachu 
wraz z pokryciem kościoła  
pw. Wszystkich Świętych  
we Wrocance 

10 000 

 

 

 

  

 



Załącznik do 
uchwały Nr 
……………………
Sejmiku 
Województwa 
Podkarpackiego 
z dnia ……2017 r.

1
Bachórz
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Wojciecha

konserwacja ambony w kościele pw. św. Wojciecha w 
Bachórzu 10 000

3
Borek Stary 
Klasztor OO. Dominikanów 

wykonanie tynków renowacyjnych firmy REMMERS  i 
pomalowanie zewnętrznych ścian kościoła oo. Dominikanów 
w Borku Starym

48 000

4
Brzeziny 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Mikołaja 

konserwacja dachu gotyckiego kościoła pw. św. Mikołaja 
w Brzezinach 20 000

5

Brzeźnica 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia św. Jana 
Chrzciciela 

konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Narodzenia 
św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy

25 000

6

Brzozów 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Przemienienia 
Pańskiego

konserwacja polichromii w kaplicy bocznej i struktury 
stolarsko - snycerskiej ołtarza w kościele pw. Przemienienia 
Pańskiego w Brzozowie

25 000

7
Chmielów
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Stanisława Bpa 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej wraz 
z termomodernizacją ścian fundamentalnych kościoła 
pw. św. Stanisława Bpa w Chmielowie

30 000

8

Chorzelów 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wszystkich Świętych 

konserwacja wyposażenia, tj. chrzcielnicy, lichtarza 
paschałowego oraz figury MB Bolesnej i figury 
św. J. Ewangelisty z kościoła pw. Wszystkich Świętych 
w Chorzelowie 

50 000

9

Cmolas 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Przemienienia 
Pańskiego  

prace remontowo - konserwatorskie przy murze 
ogrodzeniowym kościoła filialnego 
pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie 

36 000

10

Desznica 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Matki Bożej 
Niepokalanej 

konserwacja polichromii ścian w cerkwi pw. św. Michała 
Archanioła w Świątkowej Wielkiej

20 000

11

Domaradz
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Mikołaja Biskupa 
i MB Nieustającej Pomocy 

wykonanie zasilania, oświetlenia i systemu sygnalizacji
włamania i napadu SSWN przy kościele pw. św. Mikołaja 
w Domaradzu

10 000

12
Frysztak 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Narodzenia NMP 

remont elewacji kościoła pw Narodzenia NMP we Frysztaku  
15 000

13
Futoma  
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Walentego 

prace remontowo - konserwatorskie schodów głównych 
i bocznych przy kościele pw. św. Walentego w Futomie 80 000

14
Gać
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia NMP 

konserwacja polichromii ściennej w kruchcie 
kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci 15 000

Wykaz Beneficjentów, którym została udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa podkarpackiego w 2017 roku.

Lp. Beneficjent 
Rodzaj prac konserwatorskich, restauratorskich  lub 

robót budowlanych przy zabytku 
Kwota  
 dotacji 



15

Gawłuszowice
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Wojciecha 

remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia gontowego 
oraz modernizacja instalacji odgromowej kościoła pw. św. 
Wojciecha w Gawłuszowicach

25 000

16
Golcowa 
Parafia Rzymsko-Katolicka 
pw. św. Barbary 

konserwacja i restauracja polichromii ściennej w kościele 
pw. św. Barbary w Golcowej 10 000

17

Górzanka 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowstąpienia 
Pana Jezusa 

konserwacja ambony z kościoła pw. Wniebowstąpienia 
Pana Jezusa  w Górzance

15 000

18
Grodzisko Dolne
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Barbary 

renowacja rzeźb w niszach elewacji kościoła pw. św. 
Barbary  oraz rzeźb w ołtarzach polowych w Grodzisku 
Dolnym

60 000

19

Harklowa
Parafia Rzymskokatolicka 

 pw. św. Doroty 

prace konserwatorskie ołtarza głównego 
w kościele pw. św. Doroty w Harklowej

10 000

20

Horyniec Zdrój 
Parafia Rzymkokatolicka 
pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP 

prace konserwatorskie i renowacyjne polichromii ściennej w 
kościele  pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu 
Zdroju . 

15 000

21
Jarosław 
Klasztor Sióstr 
Benedyktynek 

remont i konserwacja zewnętrznej ściany dawnej  
rezydencji kapelanów w Opactwie Sióstr Benedyktynek 
w Jarosławiu 

45 000

22

Jarosław
Zgromadzenie Sióstr 
Niepokalanego Poczęcia 
NMP Dom Zakonny 

remont i konserwacja wraz z kolorystyką elewacji budynku 
klasztornego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia 
NMP w Jarosławiu 

50 000

23
Jarosław
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Bożego Ciała 

prace konserwatorskie przy polichromii 
w kościele pw. Bożego Ciała w Jarosławiu 50 000

24

Jaślany  
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP 

remont i konserwacja elementów dachu kościoła  
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jaślanach

10 000

25

Jaśliska 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej 

konserwacja i restauracja organów oraz balustrady chóru 
z kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach 

50 000

26
Jodłowa 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Stanisława BM 

renowacja dzwonnicy przy kościele pw. św. Stanisława BM 
w Jodłowej 20 000

27

Kalwaria Pacławska 
Klasztor Znalezienia 
Krzyża Świętego Zakonu 
Braci Mniejszych 
Konwentualnych 

remont wieży - dzwonnicy przy Klasztorze  Znalezienia 
Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych 
w Kalwarii Pacławskiej 100 000

28

Kańczuga 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Michała Archanioła 

konserwacja polichromii ściennej Kaplicy Matki Bożej 
w kościele pw. św. Michała Archanioła w Kańczudze

45 000

29
Krasne 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Wniebowzięcia NMP 

remont dzwonnicy oraz wykonanie tynków elewacji ściany 
frontowej, malowanie podsufitki w nawie głównej kościoła pw. 
Wniebowzięcia NMP w Krasnem

10 000

30
Kolbuszowa 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wszystkich Świętych 

konserwacja rzeźby św. Biskupa Stanisława z kaplicy 
cmentarnej w Kolbuszowej 14 000



31
Komańcza
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Józefa 

konserwacja ikonostasu w kościele filialnym pw.Matki Bożej 
Wspomożycielki w Radoszycach 20 000

32
Kombornia 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. MB Pocieszenia 

prace konserwatorskie przy dekoracji malarskiej sklepień 
i ścian w kościele pw. MB Pocieszenia w Komborni  30 000

33
Korczyna 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. NMP Królowej Polski 

prace remontowo - konserwatorskie elewacji budynku 
kościoła pw. NMP Królowej Polski w Korczynie 40 000

34

Kosina
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Stanisława Biskupa 

konserwacja konstrukcji dachu, stolarki, ścian z gontów 
oraz sygnaturki kościoła pw. św. Sebastiana w Kosinie

60 000

35

Krempna
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Maksymiliana 
Kolbe 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podpodłogowej oraz 
wykonanie nowej podłogi w cerkwi św. Kosmy i Damiana 
w Krempnej

30 000

36
Krosno 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Trójcy Świętej 

konserwacja chóru muzycznego z czterema rzeźbami, 
podniebia z konstrukcją nośną i podłogą  w  kościele 
pw. Trójcy Świętej w Krośnie 

40 000

37
Krosno 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Trójcy Świętej 

prace konserwatorskie nawarstwień ściennych kaplic św. 
Wojciecha w kościele pw. Trójcy Świętej w Krośnie 20 000

38
Krosno 
Klasztor Zakonu Braci 
Mniejszych Kapucynów 

konserwacja malowideł ściennych chóru zakonnego oraz 
malowideł we wnętrzu kościoła  Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów w Krośnie

60 000

39

Krościenko Wyżne
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Marcina 

prace konserwatorskie ołtarza  z zabytkowej kapliczki 
domkowej Najświętszego Serca Jezusowego 
w Krościenku Wyżnym

20 000

40

Krzemienica
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Matki Bożej 
Pocieszenia 

prace konserwatorskie pilastrów przyściennych, lamperii 
oraz odsłonięcie polichromi stropu w kościele św. Jakuba 
w Krzemienicy 

40 000

41
Krzeszów 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 

konserwacja barokowego konfesjonału oraz feretronów  
w kościele pw. Narodzenia NMP w Krzeszowie 20 000

42
Krzywcza
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 

wykonanie izolacji poziomej podposadzkowej oraz ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych budynku plebanii 
w Krzywczy 

30 000

43
Leżajsk
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Świętej Trójcy 

odtworzenie polichromii ściennej na ścianach i sklepieniu 
nawy bocznej kościoła pw. Świętej Trójcy w Leżajsku 50 000

44
Lipnica 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. MB Pocieszenia 

konserwacja krucyfiksu z kościoła pw. MB Pocieszenia w Lipnicy 
10 000

45
Lubenia 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Urszuli 

konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Bożej w kaplicy 
północnej kościoła pw. św. Urszuli w Lubeni 20 000

46
Lubzina 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Mikołaja Biskupa 

remont zabytkowego ogrodzenia kościoła 
pw. św. Mikołaja Biskupa w Lubzinie 80 000

47

Lutowiska
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Stanisława  
Biskupa i Męczennika 

renowacja gzymsów i malowanie ścian wewnątrz kościoła 
pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lutowiskach 

20 000



48

Łańcut
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Stanisława Biskupa

konserwacja witraży w nawie północnej kościoła pw. św. 
Stanisława Biskupa w Łańcucie

20 000

49

Łączki Jagiellońskie 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Andrzeja Apostoła 
i Narodzenia NMP 

remont i konserwacja pokrycia dachowego kościoła 
pw. św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP w Łączkach 
Jagiellońskich

50 000

50
Łąka
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Onufrego 

konserwacja i restauracja ołtarza bocznego 
pw. Miłosierdzia Bożego z kościoła pw. św. Onufrego 
w Łące 

20 000

51
Łukowe 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. NMP Królowej Polski 

prace budowlano - konserwatorskie dzwonnicy przy 
kościele pw. NMP Królowej Polski w Łukowem 20 000

52

Manasterz
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Katarzyny 

prace konserwatorskie ołtarza bocznego MB Różańcowej 
z obrazem i rzeźbą oraz obrazu MB z Dzieciątkiem 
z ołtarza głównego z kościoła pw. św. Katarzyny 
w Manasterzu

20 000

53

Miejsce Piastowe 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Najświętszej Maryi 
Panny 

prace remontowo - konserwatorskie ceglanej elewacji 
kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny w Miejscu Piastowym

60 000

54

Mielec
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Mateusza 
Apostoła i Ewangelisty 

restauracja i konserwacja polichromii ściennych w kościele 
pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu 

120 000

55

Mielec
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Marka Ewangelisty 

remont kaplicy grobowej rodziny Boguszów przy kościele 
pw. św. Marka Ewangelisty w Mielcu Rzochowie 

30 000

56
Mielec
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Ducha Świętego 

prace remontowo - konserwatorskie elewacji kaplicy pw. 
św. Stanisława Kostki w Mielcu 30 000

57

Nagoszyn 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Antoniego 
Padewskiego 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów 
kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w Nagoszynie 

65 000

58

Niebylec 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Znalezienia Krzyża 
Świętego 

konserwacja i restauracja ikonostasu 
w cerkwii pw. św. Kosmy i Damiana 
w Gwoździance

10 000

59
Niwiska 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Mikołaja

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej 
kościoła pw. św. Mikołaja w Niwiskach 35 000

60
Ostrów
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. NMP Królowej Polski 

konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. NMP 
Królowej Polski w Ostrowie 10 000

61
Przecław 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wniebowzięcia NMP 

remont elewacji budynku Kaplicy św. Bernardyna 
w Przecławiu 10 000

62

Przemyśl
Parafia Archikatedralna 
obrz. greckokatolickiego 
pw. św. Jana Chrzciciela 

wymiana pokrycia dachu na cerkwi w Łuczycach

30 000

63
Przemyśl
Archidiecezja Przemyska 
Obrządku Łacińskiego 

konserwacja kompletu mebli empirowych w stylu Hansa 
Makarta z Domu Biskupiego w Przemyślu 50 000



64
Przemyśl 
Parafia Prawosławna 
pw. Zaśnięcia NMP

remont dachu cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Przemyślu 
40 000

65
Przemyśl
Wyższe Seminarium 
Duchowe

prace remontowo - konserwatorskie przy dwóch elewacjach 
budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu 150 000

66

Przemyśl 
Parafia Rzymskokatolicka 
św. Jana Chrzciciela przy 
Bazylice Archikatedralnej 

prace konserwatorskie i restauratorskie wyposażenia  
prezbiterium w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu 

50 000

67
Przeworsk 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Ducha Świętego 

remont i konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Józefa 
z kościoła pw. Ducha Świętego w Przeworsku 26 000

68

Racławówka - Zabierzów
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wszystkich Świętych 
w Zabierzowie

konserwacja ołtarza Matki Bożej w kościele pw. Wszystkich 
Świętych w Racławówce -Zabierzowie

20 000

69
Radymno
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św Wawrzyńca 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian 
fundamentowych oraz remont elewacji kościoła 
pw. św Wawrzyńca w Radymnie 

23 000

70
Raniżów 
Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Wniebowzięcia NMP 

konserwacja chóru muzycznego i organów 
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Raniżowie

15 000

71

Ropczyce - Witkowice
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Michała Archanioła 

prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym z obrazem 
Serca Pana Jezusa i św. Stanisław Kostki w kościele  
pw. św. Michała Archanioła w Ropczycach - Witkowicach

10 000

72

Ropczyce 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Michała Archanioła 

remont instalacji elektrycznej wewnętrznej  w kościele 
drewnianym pw. św. Michała Archanioła w Ropczycach 

20 000

73
Rymanów
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Wawrzyńca 

prace konserwatorsko-restauratorskich przy ołtarzu 
głównym w kościele pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie 20 000

74
Rzeszów 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Chrystusa Króla 

remont budynku domu parafialnego w Rzeszowie przy 
ul. ks. J. Jałowego 37 40 000

75

Rzeszów
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Wojciecha 
i Stanisława - Fara

konserwacja i restauracja witraży wraz z oknami 
osłonowymi w prerbiterium kościoła farnego w Rzeszowie

50 000

76
Rzeszów
Klasztor OO. Bernardynów 

konserwacja barokowej posadzki w kościele 
oo. Bernardynów w Rzeszowie 30 000

77
Rzeszów
Parafia Rzymskokatolicka 
pw.Wniebowzięcia  NMP 

remont cokołu kościoła i ogrodzenia w części obejmującej 
schody terenowe 40 000

78
Sandomierz
Diecezja Sandomierska 

renowacja powierzchni współczesnych tynków i farb 
w budynku dawnej Oficyny Dworskiej oraz cembrowanie 
studni Pałacu Kozłowieckich w Hucie Komorowskiej 

45 000

79

Sarnów
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa 

konserwacja elewacji kościoła pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Sarnowie 

10 000

80

Sędziszów Małopolski
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP

konserwacja i restauracja ołtarza bocznego pw.Matki 
Boskiej Częstochowskiej w kościele  pw. Narodzenia NMP 
w Sędziszowie Młp. 

20 000



81
Siedliska Bogusz 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 

prace remontowo - konserwatorskie schodów zewnętrznych 
przy kościele  pw. Narodzenia NMP 
w Siedliskach Bogusz 

20 000

82
Stary Żmigród 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Katarzyny 

prace konserwatorskie i restauratorskie witraży w kościele 
pw. św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie 30 000

83

Stobierna 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Niepokalanego Serca 
NMP 

konserwacja polichromii ściennej w kościele 
pw.Niepokalanego Serca NMP w Stobiernej 

25 000

84

Strzyżów 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP 

remont ściany szczytowej kościoła pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP w Strzyżowie

20 000

85

Surochów
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Michała Archanioła 

remont i konserwacja elewacji kościoła pw. św. Michała 
Archanioła w Surochowie

10 000

86

Średnia Wieś 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 

konserwacja ołtarza bocznego pw. św. Stanisława Biskupa 
z kościoła pw. Narodzenia NMP w Średniej Wsi

10 000

87
Średnia Wieś 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 

konserwacja polichromii ścian i stropu prezbiterium 
w kościele pw. Narodzenia NMP w Średniej Wsi 30 000

88
Święcany 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Anny 

remont wewnetrznej instalacji elektrycznej 
w budynku kościoła pw. św. Anny w Święcanach 39 000

89
Święte 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP

prace remontowo - konserwatorskie tynków wewnętrznych 
kościoła pw. Narodzenia NMP w Świętem 21 000

90
Szebnie
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Marcina 

remont dachu budynku plebanii w Szebniach 
30 000

91

Trzciana - Zawadka 
Rymanowska
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Chrystusa Króla  

prace konserwatorskie przy polichromii w kościele 
pw. Chrystusa Króla w Trzcianie

17 000

92
Tuligłowy 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Mikołaja Bpa 

remont i konserwacja posadzki z piaskowca w kościele pw. 
św. Mikołaja Bpa  w Tuligłowach 45 000

93
Tyczyn
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Katarzyny 

konserwacja i restauracja prospektu organowego 
z balustradą chóru oraz ołtarza głównego w kościele 
pw. św. Katarzyny w Tyczynie 

20 000

94

Uherce Mineralne
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika 

konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika w Uhercach Mineralnych

10 000

95
Ustrobna 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Jana Kantego 

konserwacja i restauracja ambony z kościoła pw. św. Jana 
Kantego w Ustrobnej 15 000

96

Wadowice Dolne 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw.św. Franciszka z Asyżu 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej  oraz 
odwodnienia fundamentów kościoła pw. św. Franciszka z 
Asyżu w Wadowicach Dolnych 

20 000

97

Walawa 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa 

remont i konserwacja elementów drewnianych dachu 
i stropu oraz wymiana pokrycia dachu budynku kościoła 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Walawie 

70 000



98

Warzyce 
Parafia Rzymsko-Katolicka 
pw. św. Wawrzyńca 

prace konserwatorskie trzech feretronów w kościele 
pw. św. Wawrzyńca w Warzycach 

14 000

99
Wietlin
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Narodzenia NMP 

remont muru ogrodzeniowego wokół kościoła 
pw. Narodzenia NMP w Wietlinie 50 000

100
Wielopole Skrzyńskie 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. NMP Wniebowziętej 

konserwacja dwóch nagrobków na cmentarzu parafialnym 
w Wielopolu Skrzyńskim 10 000

101

Wietrzno
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Michała Archanioła 

konserwacja ołtarza głównego wraz z obrazem MB 
z Dzieciątkiem w kościele pw. św. Michała Archanioła 
w Wietrznie 

10 000

102

Wola Zarczycka 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Przemienienia 
Pańskiego 

konserwacja dwóch nagrobków na cmentarzu parafialnym 
w Woli Zarczyckiej  

10 000

103
Wrocanka 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Wszystkich Świętych 

remont konstrukcji dachu wraz z pokryciem kościoła 
pw. Wszystkich Świętych we Wrocance 10 000

104
Wysoka Strzyżowska 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Józefa 

konserwacja ołtarza głównego w kościele 
pw. św. Józefa w Wysokiej Strzyżowskiej 30 000

105
Zagorzyce 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Ap. Piotra i Pawła

konserwacja witraży w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła w 
Zagorzycach 20 000

106
Zaleszany 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Mikołaja Biskupa 

prace renowacyjne ogrodzenia przy kościele 
pw. św. Mikołaja Biskupa w Zaleszanach 30 000

107

Załęże 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Jana Chrzciciela 

remont konstrukcji dachu z sygnaturką wraz z wymianą 
poszycia i impregnacją dachu oraz  modernizacja instalacji 
odgromowej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Załężu 

10 000

108

Zręcin 
Parafia Rzymskokatolicka 
pw. św. Stanisława 
Biskupa Męczennika 

prace konserwatorskie przy prospekcie organowym oraz 
parapecie chóru muzycznego wraz z podłogą 
w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika 
w Zręcinie 

10 000

109
Jasło 
Lucyna Misiołek

prace budowlano-remontowo-konserwatorskie kapliczki 
Matki Bożej u zbiegu ulic: Jagiełły, Bednarskiej, PCK 
w Jaśle

25 000

110

Łańcut 
Fundacja Semper Fidelis 
na rzecz Archidiecezji 
Lwowskiej

prace restauratorskie przy budynku  willowym 
przy ul. Cetnarskiego 33 w Łańcucie

50 000

111
Nowy Żmigród 
Gmina Chrześcijańska 
im. Leona Karcińskiego 

remont elewacji kaplicy na cmentarzu parafialnym 
w Nowym Żmigrodzie 10 000

112
Stobierna 
Sabina Wilk 

konserwacja rzeźby Matki Bożej z kaplicy przydrożnej 
w Stobiernej 

10 000

113
Przemyśl 
Towarzystwo Przyjaciół 
Przemyśla i Regionu 

prace remontowo - konserwatorskie przy pomniku 
poległych w I i II wojnie światowej na cmentarzu 
komunalnym w Żurawicy 

16 000

114
Zagórz 
Stowarzyszenie Dziedzictwo 
Mniejszości Karpackich

remont drewnianej cerkwi w Piątkowej
10 000

115
Jarosław Gmina Miejska 
Jarosław

remont i konserwacja muru oporowego wraz z 
zabezpieczeniem skarpy w Jarosławiu

40 000



116
Jasło 
Miasto Jasło

konserwacja i restauracja nagrobków na cmentarzu przy ul. 
Zielonej w Jaśle

10 000

117
Jaśliska 
Gmina Jaśliska 

prace konserwatorskie i restauratorskie kapliczki słupowej 
na kurhanie szwedzkim w Jaśliskach 

10 000

118
Przeworsk 
Gmina Miejska Przeworsk

konserwacja pomników nagrobnych na cmentarzu przy 
ul. Tysiąclecia w Przeworsku

10 000

119

Rzeszów 
I Liceum Ogólnokształcące 
im. ks. Stanisława 
Konarskiego 

prace remontowo - konserwatorskie stolarki drzwiowej 
i okiennej w budynku I Liceum  Ogólnokształcącego 
w Rzeszowie

31 000

120
Strzyżów 
Powiat Strzyżowski

remont więźby dachowej wraz z pokryciem budynku stajni
należącego do zespołu parkowo-dworskiego 
i folwarcznego w Wiśniowej 

40 000

121
Tarnobrzeg 
Muzeum Historyczne 
Miasta Tarnobrzega 

zakup i montaż instalacji monitoringu CCTV w budynku 
zamku Tarnowskich w Dzikowie 10 000

3 600 000



– PROJEKT –  
 

UCHWAŁA NR    /      / 2017 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia               
 

w sprawie uzgodnienia treści statutu Muzeum – Zamek w Łańcucie 
 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o mu-
zeach (Dz.U. z 2017 r., poz. 987 i 1086),  art. 9 ust. 1, art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 21 
ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862), art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.) 
oraz § 4 umowy z dnia 2 września 2005 r. w sprawie prowadzenia jako wspólnej in-
stytucji kultury – Muzeum – Zamek w Łańcucie,  

 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala się, co następuje: 

 
 

§1 
 

Uzgadnia się treść statutu Muzeum – Zamek w Łańcucie, zgodnie z projektem przy-
gotowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały.  
 

§2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.  
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
 

 W związku z podziałem Muzeum – Zamek w Łańcucie, instytucji prowadzonej 

jako wspólna instytucja kultury na podstawie umowy z dnia 2 września 2005 roku                

i wydzieleniem z Muzeum – Oddziału Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas 

II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej Minister Kultury i Dziedzictwa Na-

rodowego zwrócił się z prośbą o uzgodnienie projektu statutu Muzeum – Zamek w 

Łańcucie.  

Zgodnie z umową o współprowadzeniu statut Muzeum nadaje Minister po 

uzgodnieniu ze współorganizatorem – Województwem Podkarpackim.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik 
do Uchwały Nr 
Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia  
w sprawie uzgodnienia treści 
statutu Muzeum – Zamek w 
Łańcucie 

 
 
 

 
 

STATUT 

MUZEUM – ZAMEK W ŁAŃCUCIE 
 
 
 

Rozdział 1 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Muzeum – Zamek w Łańcucie, zwane dalej „Muzeum”, jest instytucją kultury 
prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury i 
ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”, i Województwa 
Podkarpackiego, zwanego dalej „Województwem”, działającą w szczególności na 
podstawie: 
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086), 

zwanej dalej „ustawą o muzeach”; 
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), zwanej dalej „ustawą o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”; 

3) umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum - 
Zamek w Łańcucie, zawartej dnia 2 września 2005 r., zwanej dalej „umową”; 

4) statutu. 
 

§ 2. 1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
Ministra pod numerem RIK 67/2006. 

2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego 
przez Ministra pod numerem PRM/48/98. 

3. Muzeum posiada osobowość prawną. 
 

§ 3. 1. Siedzibą Muzeum jest Łańcut. 
2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 

 
§ 4. 1. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum - 
Zamek w Łańcucie”. 

2. Muzeum może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „Zamek Łańcut”. 
 



 
Rozdział 2 

 
Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów 

 
§ 5. Do zakresu działania Muzeum należy ochrona i utrzymanie stanu 

historycznego zespołu zamkowo-parkowego w Łańcucie i zespołu pałacowo-
parkowego w Julinie, w tym zabytkowych wnętrz, kolekcji dzieł sztuki, obiektów 
zabytkowych, pamiątek historycznych, zbiorów bibliotecznych, archiwalnych oraz 
zabytkowego krajobrazu, a także ochrona dzieł sztuki cerkiewnej. 
 

§ 6. Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez: 
1) gromadzenie zabytków oraz materiałów dokumentacyjnych w statutowo 

określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, 
depozytów i przekazów; 

2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych 
zbiorów; 

3) udostępnianie zgromadzonych zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych 
i wydawniczych oraz udostępnianie wyników prowadzonych badań; 

4) przechowywanie zgromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających 
im bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów 
naukowych; 

5) zabezpieczanie i konserwację zbiorów; 
6) organizowanie wystaw stałych i czasowych; 
7) organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie merytorycznej 

działalności Muzeum; 
8) prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej w formie koncertów, 

przedstawień teatralnych, konkursów, szkoleń, sesji i spotkań autorskich; 
9) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych 

i reklamowych, z zakresu swojej działalności, oraz wydawnictw naukowych; 
10) użyczanie i przyjmowanie zabytków w depozyt; 
11) prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum; 
12) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i 

samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytutami 
naukowo-badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami 
prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej 
oraz osobami fizycznymi. 

 
§ 7. Muzeum gromadzi i sprawuje opiekę nad zbiorami z zakresu historii, kultury 

materialnej oraz sztuki, w tym sztuki ogrodowej. 
 

§ 8. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów: 
1) malarstwo, rysunek, grafikę; 
2) rzemiosło artystyczne; 
3) rzeźby; 
4) przedmioty i świadectwa związane z historią dawnej rezydencji Lubomirskich 

i Potockich, ordynacji łańcuckiej, a także życia i historii polskiej arystokracji 
i ziemiaństwa; 

5) zabytkowe obiekty budowlane oraz obiekty dziedzictwa przyrodniczego; 
6) pojazdy konne; 



7) zabytki związane z historią Łańcuta, regionu i 10 Pułku Strzelców Konnych; 
8) sztukę cerkiewną; 
9) starodruki, materiały biblioteczne i archiwalne; 
10) zasoby cyfrowe; 
11) pocztówki, fotografie i negatywy fotograficzne; 
12) treści oraz wartości zabytkowe i przyrodnicze oraz własność intelektualną i 

przemysłową w postaci znaków towarowych (słownych i graficznych). 
 
 

Rozdział 3 
 

Organizacja Muzeum 
 

§ 9. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzi Oddział - Pałac Myśliwski 
w Julinie. 
 

§ 10. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakres zadań komórek 
organizacyjnych, stanowisk pracy i oddziału, określa Regulamin Organizacyjny 
nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Ministra, Województwa 
oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. 
 
 

Rozdział 4 
 

Organy nadzorujące, organ zarządzający oraz organy doradcze i sposób ich 
powoływania 

 
§ 11. Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister. 

 
§ 12. 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora. 
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w uzgodnieniu z Województwem, w 

trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej, ustawie o muzeach oraz postanowieniach umowy. 
 

§ 13. 1. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej 
oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum. 

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności: 
1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum; 
2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz; 
3) przedstawianie Ministrowi i Województwu planów rzeczowych i finansowych, 

sprawozdań oraz wniosków finansowych; 
4) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych; 
5) wydawanie zarządzeń; 
6) nadzór nad kontrolą wewnętrzną; 
7) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę, 

określonych w odrębnych przepisach; 
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz innych 

umów cywilnoprawnych; 



9) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum 
zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych 
odrębnymi przepisami. 

 
§ 14. 1. Dyrektor zarządza działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy. 
2. Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor po uzgodnieniu z Ministrem i 

Województwem. 
§ 15. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, w skład której wchodzi 12 członków. 
2. Członków Rady Muzeum powołuje Minister, z tym zastrzeżeniem, że w skład 

Rady Muzeum jest powoływany co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez 
Ministra i co najmniej jeden przedstawiciel wskazany przez Województwo, w trybie 
art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy o muzeach. 

3. Rada Muzeum działa w zakresie i na zasadach określonych w art. 11 ustawy 
o muzeach. 
 

§ 16. 1. W Muzeum mogą działać kolegia doradcze utworzone na zasadach 
określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o muzeach. 

2. Tworząc kolegium doradcze Dyrektor informuje Ministra i Województwo o 
swoim zamiarze w tym zakresie, którzy mają prawo desygnowania po jednym swoim 
przedstawicielu do składu kolegium. 

3. Kolegium doradcze może mieć charakter stały albo być utworzone w związku 
z realizacją konkretnego zadania. 

4. Zakres działania kolegium doradczego i liczbę członków określa Dyrektor. 
5. W skład kolegium doradczego wchodzą pracownicy merytoryczni Muzeum lub 

osoby spoza Muzeum. 
6. Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swojego grona 

przewodniczącego kolegium. 
7. Posiedzenia kolegium doradczego zwołuje Dyrektor. 
8. Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium. 

9. Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera 
porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone 
podczas posiedzenia. 

10. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego. 
11. Obsługę kolegium doradczego zapewnia Muzeum. 

 
 

Rozdział 5 
 

Gospodarka finansowa Muzeum 
 

§ 17. Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum zapewniają Minister 
i Województwo. 
 

§ 18. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w 
ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych 
obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez 
Dyrektora, z zachowaniem dotacji otrzymanych od Ministra i Województwa. 



3. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania 
Muzeum. 
 

§ 19. Muzeum rozporządza samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz 
prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się 
zasadą efektywnego ich wykorzystania. 

§ 20. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania 
finansowego obligatoryjnie zbadanego przez biegłego rewidenta i przedłożenie do 
zatwierdzenia Ministrowi. 
 

§ 21. Źródłami finansowania działalności Muzeum są: 
1) dotacje przekazywane przez Ministra i Województwo, w tym: 
a) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie 

realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 
b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 
c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów; 
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku 

ruchomego; 
3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 
4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego; 
5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. 
 

§ 22. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą 
według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie: 
1) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego; 
2) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum; 
3) usług wspomagających edukację i jej pozaszkolne formy; 
4) usług szkoleniowych; 
5) sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z 

profilem działalności Muzeum; 
6) usług reklamowych, promocji i sponsoringu; 
7) usług gastronomicznych; 
8) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, 

projekcji, spektakli, koncertów, pokazów i konferencji; 
9) pobierania opłat za udostępnianie zbiorów w szczególności do reprodukowania, 

filmowania, fotografowania i kopiowania. 
2. Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania 

działalności statutowej Muzeum. 
 

§ 23. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do 
składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest 
uprawniony Dyrektor. 

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności 
prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa. 

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze 
instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw 
procesowych. 
 
 



Rozdział 6 
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 24. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum mogą dokonać Minister 
i Województwo w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach 
oraz z uwzględnieniem postanowień umowy. 
 

§ 25. Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania. 
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Departament Rozwoju Regionalnego 
RR.VIII.412.49.2017.       Rzeszów, 2017 – 07 - 19 

 
 

Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Podkarpackiego - uzupełnienie do „INFORMACJI O REALIZACJI 

KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2016 R.” 
 
 

Działając zgodnie z zapisami art. 14 r. ust. 5 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w dniu 11 lipca 2017 r. podjęta została 
przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwała Nr 324/6824/17 w sprawie 
przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego „INFORMACJI O REALIZACJI 
KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2016 R” przygotowaną przez Ministerstwo 
Rozwoju, zgodnie z zapisami art. 14 r. ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, na podstawie informacji o realizacji 
Kontraktu w roku 2016 przekazanych przez stronę samorządową.  
Należy podkreślić, że „INFORMACJA” nie obejmuje zmian wprowadzonych 
Aneksem nr 2 do Kontraktu Terytorialnego (podpisanym przez strony w dniu 29 
maja 2017 r.) oraz późniejszych uzgodnień ze stroną rządową. 
 
 
 

I. Informacja dotycząca Aneksu nr 2 do Kontraktu Terytorialnego 
Województwa Podkarpackiego. 
 

Prace nad Aneksem nr 2 do KT rozpoczęły się w styczniu 2017 r. natomiast 
dokument został podpisany 29 maja 2017 r. Głównym powodem podjęcia przez 
stronę rządową renegocjacji Kontraktów Terytorialnych było wpisanie do tych 
dokumentów nowego przedsięwzięcia z obszaru kultury. W ślad za 
przedsięwzięciem pn.: „Wsparcie obszaru kultury w województwie 
podkarpackim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla 
rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa 
narodowego”, do złącznika 1 b do Kontraktu Województwa Podkarpackiego 
wpisanych zostało 8 nowych zadań.  

1. Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na 
potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego 

2. Kalwaryjskie fortalicium Fredry – konserwacja, rewaloryzacja i roboty 
budowlane przy zabytkowych obiektach klasztornych wraz z kaplicami 
kalwaryjskimi 

3. Modernizacja zabytkowego dworca PKP na potrzeby funkcjonowania 
ETNOCENTRUM Ziemi Krośnieńskiej 

4. Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu 
5. Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury 
6. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum 

Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego 
dziedzictwa kulturowego regionu 

7. Prace remontowo-konserwatorskie przy Pałacu Myśliwskim Potockich w Julinie 
dla ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu 
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8. Zachowanie dziedzictwa kulturowego dawnych kresów Rzeczypospolitej na 
Ziemi Lubaczowskiej. 
 
Projekty te wyłoniono w ramach naboru prowadzonego przez Zarząd 

Województwa w lipcu i sierpniu ubiegłego roku. Następnie przeszły one weryfikację 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  

Wpisanie wymienionych wyżej projektów do zał. 1B do do Kontraktu 
Terytorialnego zapewniło im preferencje w postaci dodatkowych 10 pkt w ramach 
konkursu dla VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 
Nabór wniosków prowadzono w dniach od 3 kwietnia  2017 r. do dnia 4 maja 2017 r. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2017 r. 
 

W „INFORMACJI O REALIZACJI KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH  
W 2016 R.” (kultura i dziedzictwo narodowe str.56) strona rządowa podaje 1 
przedsięwzięcie „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji 
Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych 
przestrzeni ekspozycyjnych, OR-KA, II, III, IV, VII” gdyż do końca 2016 r. art. 6 KT 
wpisane było jedynie ww. przedsięwzięcie. 
 
 

Kolejnym przedsięwzięciem jakie wprowadzono do KT Aneks nr 2 to „Rozwój 
klastrów energii w województwie podkarpackim poprzez realizacje projektów 
służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym”. 
Jest to inicjatywa Ministra Energii, której celem jest wykorzystanie przez społeczności 
lokalne wszystkich środków dostępnych na rozwój odnawialnych źródeł energii, 
zmniejszenie emisji CO2 oraz wprowadzenie efektywnego wykorzystania energii 
przez możliwie szerokie grono odbiorców. Za rekomendacje dla klastrów  
z poszczególnych województw oraz ocenę zgłaszanych przez nie projektów 
odpowiedzialne będzie Ministerstwo Energii. 
 
 

W ramach renegocjacji Kontraktu uzgodniono przeniesienie  
z listy warunkowej na podstawową przedsięwzięcie pn. „Rewitalizacja linii kolejowej  
– Padew – Wola Baranowska (L-79) w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS  
w Woli Baranowskiej”.  
 

Aneksem nr 2 do KT z dnia 29 maja 2017 r. zmieniono i zaktualizowano 
nazwy przedsięwzięć sportowych: 

 
1. Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne. 

Poprzednia nazwa występująca jeszcze w „INFORMACJI O REALIZACJI 
KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2016 R” to: Podkarpackie Centrum 
Lekkoatletyczne. 
 

2. Budowa Podkarpackiego Centrum Sportów Zimowych, składające się z 3 
projektów: 

(1) Ustrzyki Dolne – olimpijski tor saneczkowo – bobslejowo – skeletonowy 
(2) Ustrzyki Dolne – Stadion Zimowy  
(3) Skocznia narciarska w Zagórzu. 
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Poprzednia nazwa występująca jeszcze w „INFORMACJI O REALIZACJI 
KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2016 R” to: Eliminowanie barier 
przyczyniających się do wykluczenia społecznego powiatów sanockiego, 
bieszczadzkiego i leskiego poprzez budowę podkarpackiego centrum sportów 
zimowych”. 
Na 10 pozycji wykazu Zadań inwestycyjnych ujętych w Planie Wieloletnim 
Ministerstwa Sportu i Turystyki wpisano zadanie pn.: Stadion Zimowy. 
 
 
 

II. Zagadnienia, które planowane są do ujęcia w Kontrakcie Terytorialnym 
dla Województwa Podkarpackiego w trakcie najbliższych renegocjacji 
tego dokumentu. 

 
 
Przedsięwzięcia B+R 
W „INFORMACJI O REALIZACJI KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2016 R.”” 
(str.55) napisano, iż strona samorządowa nie przedstawiła zaktualizowanych 
informacji nt. 3 przedsięwzięć z tego obszaru wpisanych do art. 6 Kontraktu 
Terytorialnego Województwa Podkarpackiego oraz że strona samorządowa 
wnioskuje o wykreślenie tych przedsięwzięć z art. 6 Kontraktu Terytorialnego  
i wpisanie na ich miejsce przedsięwzięć dotyczących infrastruktury B+R, 
uzgodnionych i wpisanych do załącznika 5b do KT. 
 
Wyjaśnienia: 
Przedsięwzięcia z zakresu B+R wpisane do art. 6 Kontraktu Terytorialnego 
Województwa Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2014 r. nie uzyskały pozytywnej 
rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z tym nie będą 
realizowane.  
 
Natomiast pozytywnie zostały zaopiniowane inne przedsięwzięcia, które następnie 
wpisano do zał. 5b do KT. 
Są to: 

1. Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Tradycyjnych i Ekologicznych 
Produktów Spożywczych. 

2. Laboratorium Metod Eksploracji Dużych Zbiorów Danych Medycznych  
(LAMBDA-MED). 

3. „Interdyscyplinarne centrum badań przedklinicznych i klinicznych”. 
4. Innowacyjne technologie materiałowe oraz systemy konstruowania, 

wytwarzania i eksploatacji w przemyśle lotniczym i kosmonautyce. 
5. Centrum Badawczo - Rozwojowe Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki 

Rzeszowskiej. 
6. Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych. 

 
Mogą one ubiegać się o wsparcie w ramach właśnie trwającego konkursu w RPO 
WP na lata 2014–2020 dla działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek 
naukowych.  
Zakończenie konkursu zaplanowano na 31 października 2017 r., natomiast 
rozstrzygnięcie - nie później niż 31 stycznia 2018 r. 
 



 

str. 4 

 
Przedsięwzięcia drogowe 

Po zakończeniu procedury uzgadniania zapisów Aneksu Nr 2 do KT, Minister 
Infrastruktury i Budownictwa wypowiedział się w kwestiach podnoszonych w trakcie 
negocjacji nad Aneksem nr 2 dotyczących przedsięwzięć drogowych. Należy również 
podkreślić, iż w kontekście nowowprowadzonego przedsięwzięcia z obszaru kultury 
oraz naboru tego typu projektów w ramach POIiŚ 2014 – 2020, termin ostatecznego 
uzgodnienia zapisów Aneksu nr 2 nie mógł być przedłużony. 
 

Pismem znak: DDP.2.40.3.2017.GW.1 z dnia 17.05.2017 r. Minister 
Infrastruktury i Budownictwa poinformował o: 

 pozytywnym uzgodnieniu przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów możliwości 
finansowania budowy obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi krajowej nr 94 oraz 

 wyrażeniu zgody na zmianę nazwy przedsięwzięcia drogowego wpisanego do KT z: 
„Przebudowa drogi (była DK 19) na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do DW 869 
(droga lotniskowa)” na: „Budowa DW 878 – od ul. Lubelskiej w Rzeszowie  
do DW 869 – (etap I i II)”. 

 
Następnie pismem znak: DDP.2.40.3.2017.GW.2 z dnia 29.06.2017 r. Minister 

Infrastruktury I Budownictwa poinformował także, że decyzją Rady Ministrów z dnia  
20 czerwca br. Rada Ministrów zwiększyła środki przeznaczone na realizację 
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)  
do kwoty 135 mld zł, zapewniając finansowanie dodatkowych inwestycji drogowych. 
Przygotowana w Ministerstwie aktualizacja Programu obecnie zakłada w pierwszej 
kolejności inwestycje na drogach tworzących szlak Via Carpatia na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na odcinku Babica – Barwinek (granica 
państwa).  
 
Przekazane informacje znajdą odzwierciedlenie w zapisach Kontraktu po jego 
aktualizacji i porządkowaniu, które strona rządowa zapowiada jesienią br. 
 
 



































































































































































UCHWAŁA Nr 330 / 7093 / 17 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 17 sierpnia 2017r. 

 
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów 

finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami 
prawnymi za I półrocze 2017 roku. 

 
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)  oraz § 2 i § 4 Uchwały 
Nr X/162/11  Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 
2011 r.  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 
budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji 
przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego. 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Rzeszowie informacje o przebiegu wykonania planów finansowych 
za I półrocze 2017 roku: 
 

1) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie, 
2) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie, 
3) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu, 
4) Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu 

 
stanowiące załączniki Nr 1 - 4 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 
 

Do uchwały Nr ........./......./17 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia …… sierpnia 2017 r. w sprawie 
przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi 
za I półrocze 2017 roku. 
 

Przedmiotowa uchwała stanowi realizację obowiązku, jaki na 
zarząd jednostki samorządu terytorialnego nakłada przepis art. 266 ust. 
1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.  
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KZ.I.0021.10.2017.EG 
 

 
INFORMACJA  

z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji 
w okresie od 14 czerwca 2017 r. do  10 sierpnia 2017 r.  

 
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego 
obradował na posiedzeniach: 
 nr 316 w dniu 19 czerwca 2017 r., 
 nr 317 w dniu 20 czerwca 2017 r., 
 nr 318 w dniu 26 czerwca 2017 r., 
 nr 319 w dniu 27 czerwca 2017 r., 
 nr 320 w dniu 28 czerwca 2017 r., 
 nr 321 w dniu 29 czerwca 2017 r., 
 nr 322 w dniu 3 lipca 2017 r., 
 nr 323 w dniu 4 lipca 2017 r., 
 nr 324 w dniu 11 lipca 2017 r., 
 nr 325 w dniu 18 lipca 2017 r., 
 nr 326 w dniu 25 lipca 2017 r., 
 nr 327 w dniu 1 sierpnia 2017 r. 
 nr 328 w dniu 8 sierpnia 2017 r. 

 
 
Przedmiotem 316. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
19 czerwca 2017 r. były następujące tematy: 

 
1. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 

Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, który przekazano pod obrady Sejmiku. 
 

2. Pozostałe tematy. 
 

1) Informacja pn. „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie 
podkarpackim – 2016 rok”. 

 
Przedmiotem 317. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
20 czerwca 2017 r. były następujące tematy: 

 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 
− przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie nadania Panu Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu – 
Wicepremierowi, Ministrowi Skarbu, Ministrowi Przemysłu i Handlu Odznaki 
Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”, 

− zawarcia ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych  
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w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany Uchwały Nr 241/4851/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków  
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2017 rok, 

− rozpatrzenia protestu, 
− przyjęcia projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
w zakresie zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

− przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Rzeszowie, 

− przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Krośnie, 

− przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Przemyślu., 

− przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Tarnobrzegu, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(3 uchwały), 

− wyboru zadań odnów i przebudów dróg wojewódzkich II puli w 2017 roku, 
− wykonania działań promocyjnych podczas I Turnieju Służb Mundurowych w piłce 

nożnej oraz pikniku rodzinnego, 
− zatwierdzenia zmian w planach finansowych dochodów gromadzonych na 

wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, 
− zmiany uchwały nr 264/5277/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-
finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, 
Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na rok 2017, 

− udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (6 uchwał), 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., 

− przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego, 
− zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez 

Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w Rzeszowie  
w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r., 

− realizacji przedsięwzięcia pt.  Konkurs Kulinarny „IV Podkarpackie Smaki 
Myśliwskie”, podczas XXII Targów „AGROBIESZCZADY 2017”, 
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− wyrażenia zgody na zaangażowanie środków Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie na realizację projektu konkursowego z Osi priorytetowej II 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym pt. „Bliżej 
rodziny – szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” 
numer naboru: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/16, 

− powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających  
z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”, 

− powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”, 

− zmiany Uchwały Nr 275/5501/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 
na realizację zadania ”Przebudowa Pionu Położniczo-Ginekologicznego wraz z 
traktem porodowym w celu utworzenia Ośrodka Perinatologii (III etap)”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r., 
− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 
− przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2017 r., 

− przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2035. 
 

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, który przekazano pod obrady Sejmiku. 
 

3. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

− uzgodnienia projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Przeworsk, 

− uzgodnienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie 
„Solina 1/2017”,terenu położonego w miejscowości Solina, Gmina Solina, 

− uzgodnienia projektu III i IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli. 
 

4. Pozostałe tematy. 
 

1) Informacja dotycząca przygotowania i realizacji Międzynarodowego Festiwalu 
Sztuk TRANS/MISJE przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie  
w 2018 roku. 

2) Informacja o stanie ustaleń w sprawie wykorzystania Zamku Lubomirskich  
w Rzeszowie na cele kulturalne. 
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3) Wniosek o wyrażenie zgody na opracowanie dokumentacji technicznej  
dla rozbudowy/przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – 
Żurawica na odcinku Sokołów Małopolski – Czarna przy współpracy z JST. 

4) Oświadczenie Pana Marka Ptaszyńskiego dotyczące uchwały w sprawie 
udzielenia pożyczki krótkoterminowej Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca 
Pio w Przemyślu. 

 
Przedmiotem 318. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
26 czerwca 2017 r. były następujące tematy: 

 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. 
Ojca Pio w Przemyślu. 
 

2. Pozostałe tematy. 
 

1) Informacja o sytuacji finansowej podmiotów leczniczych nadzorowanych przez 
Samorząd Województwa Podkarpackiego za lata 2015 r. – 2016 r. 
 

Przedmiotem 319. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 
27 czerwca 2017 r. był następujący temat: 
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− rozpatrzenia protestu (5 uchwał), 
− zmiany uchwały Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, 

− zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej  
z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 

− zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. 

− przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pilzno na 
lata 2016-2026, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 
− zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektu do 

dofinansowania w trybie pozakonkursowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.4. 
Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy” RPO 
WP na lata 2014-2020, 

− zawarcia umów warunkowych dla projektów pozakonkursowych nr 
RPPK.04.06.00-18-0001/16 oraz RPPK.03.04.00-18-0001/17 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentacji niezbędnej 
do podpisania umów o dofinansowanie dla projektów wybranych do 
dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego  
i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, 
Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka ściekowa, RPO WP na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Poszerzenie i wzbogacenie oferty 
kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu” realizowanego przez Gminę Miejską 
Mielec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0030/17  
pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku od Oleszyc  
do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc” w ramach osi priorytetowej V 
„Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany Uchwały nr 301/6053/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej  
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, 
prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Infrastruktura B+R 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16), 

− zmiany Uchwały Nr 301/6054/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyboru 
projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 
1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 
Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16), 

− zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie 
województwa podkarpackiego, 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Czarna, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Solina, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Brzozów, 
− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie (4 uchwały), 
− zmiany uchwały Nr 216/4348/16 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie, 

− zmiany uchwały Nr 216/4349/16 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie, 

− zmiany uchwały Nr 216/4350/16 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie, 
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− zmiany uchwały Nr 216/4351/16 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie, 

− zmiany uchwały Nr 251/5055/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie, 

− zmiany uchwały Nr 251/5056/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie, 

− zmiany uchwały Nr 279/5555/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie, 

− zmiany uchwały Nr 279/5556/17 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia 
pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie, 

− przeprowadzenia kontroli doraźnej w Podkarpackim Zarządzie Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, 

− przeprowadzenia kontroli doraźnej w Podkarpackim Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Podkarpackiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 

− wyrażenia pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających 
zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu, 

− udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (4 uchwały), 

− wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej  
w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Jaśle w roku szkolnym 2017/2018, 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 
− jednostronnego rozwiązania umowy o przekazywanie stypendium  

Nr XXVI/OP/1/U/20/2016, 
− zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez 

Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2017 r.,  

− przyjęcia procedur w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020, 
− przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli, 
− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 
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− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników Spółki AMTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o., 

− zmiany Uchwały Nr 281/5625/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017r. w sprawie finansowania zadań Samorządu 
Województwa Podkarpackiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą Nr XXXIII/593/17 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2017 r., 

− zmiany Uchwały Nr 239/4831/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Starych Oleszycach, 

− zmiany Uchwały Nr 239/4832/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Woli Dalszej, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Podkarpackiego 
Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiego 
Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Szpitala 
Wojewódzkiego OLK w Przemyślu, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiego 
Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiego 
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Specjalistycznego 
Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego  
w Jarosławiu, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiego 
Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego  
w Żurawicy, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie. 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiego 
Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie. 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie. 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Obwodu 
Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Rzeszowie. 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r. (2 uchwały), 
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− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
− planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2017 r., 
− udzielenia pełnomocnictwa (2 uchwały). 
 
3. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 

Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, który przekazano pod obrady Sejmiku. 

 
4. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 265/2015 przy ul. Morgowej w Rzeszowie, 
− wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zwrotu przez Uniwersytet 

Rzeszowski, środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków europejskich przyznanych na podstawie umowy  
o dofinansowanie projektu pn. „Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu 
Wiedzy Techniczno - Przyrodniczej” nr UDA-RPPK.01.03.00-18-001/10-00 z dnia 
7 grudnia 2010 r. (z późn. zm.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, 

− wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zwrotu przez Milmex Systemy 
Komputerowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, środków 
przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich przyznanych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu  
pn. „Bezprzewodowy szerokopasmowy dostęp do Internetu i telefonii  
w Przemyślu – WiMAX 802.16e-2005,3,5 Ghz” nr UDA-RPPK.01.01.00-18-
669/09-00 z dnia 15 października 2010 r. (z późn. zm.) zawartej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007 – 2013. 
 

5. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie (2 decyzje), 
− utrzymania w mocy decyzję Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 

RPPK.IZ.UMWPK-O0858/16/01 z dnia 11 kwietnia 2017 r. 
 
6. Pozostałe tematy. 

 
1) Informacja przedstawiająca kwartalne zestawienie nieprawidłowości 

niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej w ramach RPO WP  
2014-2020 za IV kwartał 2016 r. 

2) Informacja dotycząca przesunięcia terminu naboru wniosków o dofinansowanie  
w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 
Promowanie Przedsiębiorczości, typ projektu: Inkubatory przedsiębiorczości. 

3) Informacja dotycząca wolnych środków powstałych w ramach I edycji konkursu 
Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ 
projektu: Rozwój MŚP. 
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4) Wniosek o wyrażenie zgody na opracowanie Koncepcji Programowej wraz z 
uzyskaniem Decyzji Środowiskowej dla przełożenia drogi krajowej nr 19 po 
nowym śladzie od węzła ,,Babica” do skrzyżowania DK 19 z DW 988 w m Babica 
z bezkolizyjnym przekroczeniem  linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło  
i rozwiązaniem komunikacji pieszo – rowerowej w tym rejonie.  

5) Wniosek o wyrażenie zgody na zwiększenie dofinansowania zadania  
pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska  
w miejscowości Przeworsk, km 146+568 – 147+568 – roboty wykonywane w km 
146+868 - 147+568, o kwotę 17.112,48 zł brutto. 

6) Informacja dotycząca wyboru projektu do dofinansowania.  
7) Informacja dotycząca oceny projektu do dofinansowania. 
 
Przedmiotem 320. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
28 czerwca 2017 r. był następujący temat: 
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− uchylenia Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

Nr 315/6603/17 z dnia 13 czerwca 2017 r.,   
− powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie 

Zdroju, 
− aktualizacji projektów kolejowych wpisanych do Krajowego Programu Kolejowego 

do 2023 i planowanych do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020, 
− przyjęcia II puli planu realizacji odnów i przebudów dróg wojewódzkich w 2017 

roku. 
 
Przedmiotem 321. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
29 czerwca 2017 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 
− wyrażenia opinii dotyczącej powołania dyrektora Muzeum Polaków Ratujących 

Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 
 

Przedmiotem 322. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
3 lipca 2017 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− rozpatrzenia protestu (9 uchwał),  
− zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 

dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego  
i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020, 

− przeznaczenia dodatkowych środków na dofinansowanie projektów złożonych  
w naborze nr RPPK.04.04.00-IZ.00-18-001/16 w ramach działania 4.4 Kultura 
RPO WP 2014-2020, 

− wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu 
ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 
priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 
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działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały  
nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r., 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (5 uchwał), 

− zmiany uchwały Nr 308/6228/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze 
środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych  
z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu DW Nr 988”, 

− zmiany uchwały Nr 308/6227/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze 
środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych  
z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów 
Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica – na odcinku Czarna – Łańcut wraz 
z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania  
pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 867 na odcinku od Oleszyc 
do Lubaczowa wraz  z budową obwodnicy Oleszyc”, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. 
„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce na 
odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”, 

− zmiany uchwały o przyjęciu planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy  
i remontów chodników w 2017 roku, 

− zmian w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych edycji 2016/2017 na terenie 
Województwa Podkarpackiego wypracowanych przez zespół ds. optymalizacji 
rozkładów jazdy pociągów, 

− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 
Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2017 r., 

− zmiany Uchwały Nr 290/5813/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 
do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie 
w roku 2017 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem 
środków zewnętrznych, 

− przyznania stypendiów sportowych w 2017 roku, 
− przyjęcia do realizacji zmienionego Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2016-2017, 
− przyjęcia formularza umowy na realizację operacji w ramach Planu Działania 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 
2016-2017, 

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Informator 
„Podkarpackie Zakłady Aktywności Zawodowej”” przez Polski Związek 
Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej  
z Jarosławia, ul. Wilsona 6a, 37-500 Jarosław, w ramach realizacji 
„Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób 
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 
2008-2020”, 

− wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
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wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020”, 

− wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w roku 2017 zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających  
z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020”, 

− zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania  
pn. „Podniesienie jakości i dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup 
i wymianę aparatury medycznej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 

− zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania  
pn. „Restrukturyzacja Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”, 

− zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania  
pn. „Zakup sprzętu, Utworzenie Pracowni Diagnostyki Cytogenetycznej  
i Molekularnej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie", 

− zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania pn. 
„Zakup 3 szt. ambulansów typ C wraz z noszami i transporterami dla 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  
w Krośnie na zbycie autoklawu – sterylizatora Statim 5000, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II 
w Krośnie na zakup aparatury i sprzętu medycznego, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.,  
− udzielenia pełnomocnictwa. 

 
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 
Zarząd Województwa przyjął 2 projekty uchwał Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku. 
 

3. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

− uzgodnienia projektu VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebownisko, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru „SZCZUTKÓW – PREWEDY”, 

− uzgodnienia projektu VII zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Mielec – Osiedle – Centrum”. 

 
4. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 
− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie. 
 

5. Pozostałe tematy. 
 
1) Wniosek o podjęcie decyzji dotyczącej zmiany wartości dofinansowania projektów 

w ramach Poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP 2014-2020. 
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2) Wniosek o wyrażenie zgody na zwiększenie dofinansowania zadania pn. „Remont 
(odnowa) drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska  
w m. Jabłonka-Wydrna, km 212+570 – 213+860 – roboty wykonywane w km 
212+570 – 213+790” o kwotę 18 358,72 zł brutto. 

3) Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na 
wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. „Budowa/przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na 
odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”. 

4) „Informacja dotycząca współfinansowania przez JST PKA – w oparciu o dane 
Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego”. 

 
Przedmiotem 323. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
4 lipca 2017 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− zmiany uchwały Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie 

pozytywnego zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego. 

 
2. Pozostałe tematy. 
 
1) Charakterystyka ogólna Oddziału PGNiG S.A. w Sanoku oraz perspektywy 

rozwoju w zakresie poszukiwań i wydobycia węglowodorów.  
2) Prezentacja dotycząca planów inwestycyjnych PGNiG S.A. Oddział w Sanoku. 
3) Rola podkarpackich magazynów gazu w krajowym systemie gazowniczym oraz 

ich znaczenie dla Podkarpacia.  
4) Znaczenie sektora gazowego w gospodarce regionu. 
 
Przedmiotem 324. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
11 lipca 2017 r. były następujące tematy:  
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 
− rozpatrzenia protestu (20 uchwał),  
− aktualizacji wzoru Sprawozdania kwartalnego z realizacji Projektu, 
− przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego „INFORMACJI  

O REALIZACJI KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2016 ROKU.” 
− wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy  
− za porozumieniem Stron w Konkursie dotacji Przygotowanie programów 

rewitalizacji, 
− wyrażenie zgody na zawarcie aneksów do umów przyznanie dotacji na działania 

wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie 
województwa podkarpackiego, 

− zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających 
raportowaniu do Komisji Europejskiej, 

− przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego postępowania w sprawie 
przysługującej Zarządowi Województwa Podkarpackiego – Instytucji 
Zarządzającej RPO WP na lata 2007-2013 skargi kasacyjnej od wyroku WSA  
w Rzeszowie sygn. akt I SA/Rz 174/17, 



13 
 

− przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie 
pozakonkursowym projektu Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-
Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu pn. „Rozbudowa bazy 
dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do 
wymogów stawianych przez rynek pracy”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność 
przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 
6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu 
Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława 
Markiewicza w Jarosławiu pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE  
w Jarosławiu w celu dostosowania efektów kształcenia do wymogów stawianych 
przez rynek pracy”, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna  
i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.2 
Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Koordynowana 
opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  
VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 
(tryb pozakonkursowy), RPO WP na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.04.01.00-18-0002/16  
pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na 
prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości 
Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.04.01.00-18-0001/16  
pn. „Ropa – Etap 1 - budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie 
miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta 
Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej oraz terminu zakończenia realizacji projektu  
nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP 
na lata 2014-2020, 

− zmiany Uchwały Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej 
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 
poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
(nabór 2015), 

− zmiany Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru 
projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 
1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój 
MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020 (nabór 2015), 
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− zmiany uchwały nr 281/5585/17 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie decyzji  
o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Żurawica, 
− stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia do 

kategorii dróg powiatowych drogi gminnej Nr 112281R Dobrzechów Cegielnia,  
w m. Dobrzechów powiat strzyżowski, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (3 uchwały),  

− zmiany uchwały o przyjęciu planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy  
i remontów chodników w 2017 roku, 

− przyjęcia planu rzeczowo – finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie na 2017 r., 

− zmiany uchwały Nr 322/6780/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie 
w całości ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków 
związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 
Nr 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy 
Oleszyc”, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa 
obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej  nr 866 Dachnów – 
Lubaczów – Granica Państwa”, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. 
„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk –
Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 
w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk”  
w miejscowości Gorliczyna”, 

− przyznania/nieprzyznania dotacji celowej szkołom wyższym z terenu 
województwa podkarpackiego na rok 2017, 

− podpisania porozumienia z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie Oddziałem Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  
w Rzeszowie w sprawie wspólnego przygotowania i wydania kalendarzy 
ściennych na 2018 r. o treści historycznej związanej z 100. rocznicą odzyskania 
niepodległości RP, 

− podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie określenia zasad 
współpracy przy organizacji wspólnego przedsięwzięcia Województwa i Miasta 
pn. „Promocja Miasta Rzeszowa i Województwa Podkarpackiego w ramach 
organizowanych Świątecznych Targów Książki”, 

− uchylenia uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego, 
− przeznaczenia do sprzedaży w drodze szóstego przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy  
ul. Łukasińskiego, 

− udzielenia pełnomocnictwa (4 uchwały),  
− przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowych dla spółek wodnych  

w 2017 r., 
− powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w 2017 roku, 
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− przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień  
w Rzeszowie, 

− zmiany Uchwały Nr 267/5348/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie dofinansowania ze środków 
Województwa kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów 
aktywności zawodowej w 2017 roku, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych wynikających z "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020", 

− wyrażenia zgody na złożenie wniosku jako Partnera do projektu konkursowego 
dotyczącego mieszkalnictwa wspomaganego w ramach Osi Priorytetowej II 
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.8 
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet 
inwestycyjny 9 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych 
w interesie ogólnym, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  
2014-2020 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Rzeszowie, 

− wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu nie będącym 
przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym jest samorząd Województwa 
Podkarpackiego, 

− częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2016 rok, 

− ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na 
częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie za 2016 rok, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. 
Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania "Doposażenie zakładów 
radioterapii w Polsce", 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. 
Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania "Doposażenie klinik  
i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca na lata 2016-2017", 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r.,  
− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 
− przyjęcia propozycji układowych Spółki ABM Solid S.A. w upadłości układowej. 

 
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 
Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, który przekazano pod obrady Sejmiku. 

 
3. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 
− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nr1/2016 terenu mieszkaniowo-usługowego w rejonie ul. 3-go Maja  
w Kolbuszowej, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pilzno dla części miejscowości Jaworze Górne, 
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− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jasła dla obszaru „Gamrat – część północna”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego w Mielcu pomiędzy obszarem przemysłowym w osiedlu 
Wojsław, torami kolejowymi, osiedlem mieszkaniowym przy ul. Inwestorów oraz 
obwodnicą miasta, 

− uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Gorzyce, 

− zlecenia przeprowadzenia w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego – 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata  
2007 – 2013 postępowania dowodowego. 

 
4. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie. 
 
5. Pozostałe tematy: 

 
1) Informacja o zleceniach płatności ze środków EFRR i EFS przekazanych  

do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz 
beneficjentów przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Pośredniczącą – 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w miesiącu czerwcu 2017 r. w ramach 
RPO WP 2014 – 2020. 

2) Informacja o zwrotach środków otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego 
w miesiącu czerwcu 2017 r. w ramach RPO WP 2007-2013.  

3) Informacja o zleceniach płatności, dotyczących POWER Perspektywy Finansowej 
2014-2020, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz płatnościach 
dokonanych przez BGK w miesiącu czerwcu 2017 r.  

4) Informacja dotycząca projektu pn. „Uruchomienie produkcji innowacyjnych 
dżemów owocowych -100% i wprowadzenie na rynek nowych dotychczas  
nie wytwarzanych produktów w Zakładzie Przetwórstwa Owoców i Warzyw 
Vortumnus z/s Lisów 179” wybranego do dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi  priorytetowej I Konkurencyjna  
i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 
Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

5) Informacja dotycząca przebiegu spotkań w sprawie projektu Karpacka Kolej 
Euroregionalna. 

6) Informacja w sprawie podatku dochodowego poniesionego przez Podkarpacki 
Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w związku z realizacją „Strategii 
wyjścia”. 

7) Informacja dotycząca przyjęcia Załącznika nr 3 do aneksu „Strategia wyjścia”  
oraz Harmonogramu zwrotu środków. 

8) Informacja na temat sytuacji finansowej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. 

9) Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na zadanie pn: „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa w km 8+131÷8+183 
polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną w m. Ocieka”. 
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10) Wniosek o akceptację działań kierunkowych Departamentu dotyczących projektu 
rocznego planu finansowego na 2018 r. i związanej z nim oferty przewozowej  
w 2018 r.  

11) Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie propozycji realizacji zadań budowy II puli 
chodników w ciągach dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego 
współfinansowanych z JST w 2017 roku. 

12) Wniosek o zabezpieczenie środków finansowych na zadanie pn. „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 878 Stobierna – Dylągówka w miejscowości Nowa Wieś, 
km 467+000 – 467 +931 – roboty wykonywane w km 467+140 – 467+931”. 

 
Przedmiotem 325. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
19 lipca 2017 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2017 rok, 
− wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin 

województwa podkarpackiego, 
− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektów nr RPPK.03.02.00-18-

0102/16 oraz RPPK.03.02.00-18-0104/16 wybranych do dofinansowania  
w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Budowa budynku Samorządowego 
Żłobka w Jedliczu” realizowanego przez Gminę Jedlicze w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany Uchwały nr 301/6053/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia 
Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej  
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, 
prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu Infrastruktura B+R 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16) (z późn. zm.), 

− zmiany Uchwały Nr 301/6054/17 z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyboru 
projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 
1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 
Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16) 
(z późn. zm.), 

− upoważnienia do występowania w imieniu Województwa do Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych w Warszawie, 

− współpracy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej 
Kolei Aglomeracyjnej – PKA”, 

− zmiany uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Solina, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Markowa, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wielopole Skrzyńskie, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta Lubaczów, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Pruchnik, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Miasta Dębica, 
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− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Żołynia, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Hyżne, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Sokołów Małopolski, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Grębów, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Cieszanów, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dubiecko, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Jawornik Polski, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Ostrów, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Łańcut, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Tyczyn, 
− zmiany uchwały o przyjęciu planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy  

i remontów chodników w 2017 roku, 
− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (2 uchwały),  
− zmiany Uchwały Nr 303/6099/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji  
w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2017 zadań 
własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych, 

− współorganizacji międzynarodowej konferencji naukowej, 
− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 

Organizacyjno - Prawny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 
2017 r., 

− udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2017 
roku, 

− powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego (7 uchwał), 

− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez 
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2017 rok, 

− powołania Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

− powołania Zastępcy Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 

− przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego  
(2 uchwały), 

− zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 193/3942/16 z 5 lipca 
2016 roku, 

− udzielenia pełnomocnictwa (2 uchwały), 
− zmiany Uchwały Nr 275/5500/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla 
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie 
na realizację zadania „Utworzenie Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii 
Dziecięcej w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  
w Rzeszowie”, 

− przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu  
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku Nr 1 – wymiana dźwigu 
towarowo – osobowego”, 
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− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu 
medycznego dla szpitala”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana 
Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Regionalne Centrum 
Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka 
zdrowotna, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  
w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup defibrylatora klinicznego do Poradni 
Kardiologicznej”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  
w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup aparatu RTG do zdjęć 
pantomograficznych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej – Pracowni RTG”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r., 
− realizacji zadania polegającego na promocji Województwa Podkarpackiego 

podczas Dożynek Prezydenckich w Spale w dniach 16-17 września 2017 r. 
 
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 
Zarząd Województwa przyjął 2 projekty uchwał Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku. 

 
3. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 
− uzgodnienia projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru usługowego położonego pomiędzy terenami PKP  
− a ul. Gen. L. Okulickiego i ul. Popiełuszki w Stalowej Woli, 
− uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w miejscowości Łąka, 
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

Nr 165/4/2008 „Staromieście-Zagórze” w Rzeszowie. 
− wydłużenia terminu wydania decyzji w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi 

Kucowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą AREL Arkadiusz 
Kuc, ulgi w spłacie zobowiązania w postaci rozłożenia na raty spłaty należności 
wynikającej z decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego  
nr RPPK.IZ.UMWPK_-O0569/14/01 z dnia 10 maja 2016 r.,  do dnia 16 
października 2017 r. 
 

4. Pozostałe tematy. 
 
1) Informacja o kwotach będących w postępowaniach sądowo-administracyjnych 

oraz do odzyskania ze środków europejskich i budżetu państwa, które mogą 
stanowić obciążenie budżetu województwa - stan na dzień 13 lipca 2017 r.   

2) Informacja dotycząca propozycji modyfikacji wzoru Aneksu „Strategia Wyjścia” do 
umów o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.1. A RPO WP na lata 
2007-2013, przedłożona w celu akceptacji bądź odrzucenia proponowanych 
zmian. 

3) Informacja dotycząca wyrażenia zgody na przedłużenie terminu oceny formalno-
merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi  
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, 
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prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Bony na innowacje  
nr konkursu RPPK.01.02.00-IZ-00-18-005/17. 

4) Informacja w sprawie pisma Pana Adriana Kosiewskiego - przedstawiciela 
społecznej inicjatywy Strefy Wolne od Modyfikacji Pogody, z dnia 4 czerwca 
2017r., dotyczącego podjęcia inicjatywy i przyjęcia uchwały dotyczącej 
utworzenia obszaru województwa podkarpackiego strefą wolną od modyfikacji 
pogody.  

5) Informacja o wynikach finansowych podmiotów leczniczych nadzorowanych przez 
Samorząd Województwa Podkarpackiego w porównaniu maj 2017 r. do maja 
2016r. 

6) Informacja na temat projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – 
województwo podkarpackie – realizowany w ramach Programu Rozwój Polski 
Wschodniej Działanie II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. 

7) Wniosek w sprawie dodatkowych środków na realizację zadania pn. „Remont 
(odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno w m. Korczyna w km 
14+940 – 15+702”. 

8) Wniosek dotyczący akceptacji zmiany lokalizacji budowy chodnika na terenie 
Gminy Wojaszówka II pula. 

 
Przedmiotem 326. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
25 lipca 2017 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata 

na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli  
w Rzeszowie, 

− udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 

− udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych 
przez Województwo Podkarpackie, 

− przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, 
− zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości  

w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 
− rozpatrzenia protestu (3 uchwały), 
− zmiany Uchwały Nr 317/6641/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia 

projektu zmiany Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie 
zwalczania przypadków nadużyć finansowych i korupcji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,   

− zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0011/16 wybranego do 
dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej oraz terminu zakończenia realizacji projektu  
nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP 
na lata 2014-2020, 
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− zatwierdzenia oceny oraz wyboru do dofinansowania projektu pn. Poprawa 
dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa 
podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala  
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna  
i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  
poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia (tryb pozakonkursowy),  
RPO WP na lata 2014-2020, 

− zmiany Uchwały Nr 227/4598/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia Listy rankingowej ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej 
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 
poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
(nabór 2015), 

− zmiany Uchwały Nr 228/4627/16 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie wyboru 
projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 
1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój 
MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014 – 2020 (nabór 2015), 

− przekazania Gminie Przemyśl zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 884 
Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz, 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Solina, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, 
− wyrażenia zgody na udostępnienie autobusu szynowego, 
− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (4 uchwały), 
− zmiany uchwały o przyjęciu planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy  

i remontów chodników w 2017 roku, 
− zmiany uchwały o przyjęciu II puli planu realizacji odnów i przebudów dróg 

wojewódzkich w 2017 roku, 
− zmiany uchwały Nr 308/6228/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 

29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze 
środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych  
z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu DW Nr 988”, 

− zmiany uchwały Nr 308/6227/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
29 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze 
środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych  
z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów 
Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Żurawica – na odcinku Czarna – Łańcut wraz 
z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”, 

− zmiany uchwały Nr 324/6846/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
11 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze 
środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych  
z realizacją zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 
Lublin – Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania  
z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej  
z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna”, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. 
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„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki 
na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S 19 
Podgórze”, 

− wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na 
dofinansowanie w roku 2017 zadań własnych realizowanych przez organizacje  
z udziałem środków zewnętrznych, 

− wykonania działań promocyjnych podczas Air Cargo Challenge 2017, 
− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością., 

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Mój przyjaciel koń 
- terapeuta” przez Klub Jeździecki „Kresy”, Racławówka 291a, 36-047 Niechobrz, 
w ramach realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans 
Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na 
lata 2008-2020”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  
w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup analizatora hematologicznego do 
Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej i Toksykologii Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Rzeszowie”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r. (2 uchwały), 
− planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2017 r., 
− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 
− przyjęcia propozycji układowych Spółki POLONEA INWEST Sp. z o.o. w Stępinie. 
 
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 

 
Zarząd Województwa przyjął 2 projekty uchwał Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku. 
 

3. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie. 

 
4. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 
− odmowy wstrzymania wykonania decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie nr RPPK.IZ.UMWPK_-O0808/16/02 z dnia 2 czerwca 2017 r. 
utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Podkarpackiego  
nr RPPK.IZ.UMWPK_-O0808/16/01 z dnia 14 marca 2017 r., 

− uzgodnienia projektu XV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica, 

− uzgodnienia projektu XVI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dębica, 

− uzgodnienia projektu Siódmej i Ósmej Zmiany Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Żmigród, 

− uzgodnienia projektu IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nr 7/98 terenu osiedla budownictwa mieszkaniowego „Niwa”  
w Głogowie Małopolskim, 
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− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr 288/11/2016 w rejonie ul. Borelowskiego, ul. Kasprowicza i ul. Towarnickiego  
w Rzeszowie, 

− uzgodnienia projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miejscowości Stary Żmigród, 

− uzgodnienia projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miejscowości Kąty – „Część I”, 

− uzgodnienia projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miejscowości Łysa Góra, 

− uzgodnienia projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miejscowości Mytarz, 

− uzgodnienia projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miejscowości „NOWY ŻMIGRÓD I”, 

− uzgodnienia projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miejscowości Nowy Żmigród – część I, 

− uzgodnienia projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Dębicz I” w Nowym Żmigrodzie, 

− uzgodnienia projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miejscowości Łężyny, 

− uzgodnienia projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miejscowości Mytarka, 

− uzgodnienia projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miejscowości Nienaszów. 
 

5. Pozostałe tematy. 
 
1) Informacja na temat planowanych do realizacji projektów w ramach RPO, POIŚ, 

budżetu państwa i wynikających z nich potrzeb w zakresie wkładów własnych na  
2017 i 2018 r. 

2) Informacja przedstawiająca kwartalne zestawienie nieprawidłowości 
niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej w ramach RPO WP  
2014-2020 za I kwartał 2017 r. 

3) Informacja dotycząca przesunięcia terminu naboru wniosków o dofinansowanie  
w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 
Promowanie Przedsiębiorczości typ projektu: Inkubatory Przedsiębiorczości. 

4) Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa 
Podkarpackiego – uzupełnienie do „Informacji o realizacji kontraktów 
terytorialnych w 2016 r.”. 

5) Informacja nt. projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo 
podkarpackie" - realizowanego w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 
Działanie II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. 

 
 
Przedmiotem 327. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
1 sierpnia 2017 r. były następujące tematy: 
 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 
− pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, 
− rozpatrzenia protestu (10 uchwał), 
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− zmiany uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
3 marca 2015 r. 

 
Przedmiotowe zmiany dotyczą uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
− przyjęcia projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
− zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. 
 

Przedmiotowe zmiany dotyczą uchwały w sprawie przyjęcia Szczegółowego 
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
 

− wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa podkarpackiego, 

− zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 
priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.1 Infrastruktura drogowa 
– projekty z zakresu dróg lokalnych, RPO WP 2014-2020, 

− przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie 
pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-
ściekowa, poddziałania 4.3.3 Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym  
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.3 
Gospodarka ściekowa – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− ustalenia przebiegu dróg krajowych, 
− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wielopole Skrzyńskie, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Rymanów, 
− zmiany uchwały o przyjęciu planu realizacji odnów, przebudów dróg, budowy  

i remontów chodników w 2017 roku, 
− zmiany uchwały o przyjęciu II puli planu realizacji odnów i przebudów dróg 

wojewódzkich w 2017 roku, 
− powierzenia stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  

im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, 
− powołania na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  

w Krośnie, 
− wyrażenia zgody dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na 

zagospodarowanie zbiorów bibliotecznych w sposób opisany w uzasadnieniu 
uchwały, 
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− wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 
w Rymanowie Zdroju, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej 
im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, 
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora naczelnego Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie, 
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury  

w Rzeszowie, 
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego  

w Sanoku, 
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii  

w Bolestraszycach, 
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Kultury Ludowej  

w Kolbuszowej, 
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu, 
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Rzeszowie, 
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej  

w Żarnowcu, 
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej  

w Przemyślu, 
− przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 

wydarzenia pn. Dni Krasnego – Piknik w Zielną, 
− wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa 

Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego w 2017 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki 
Naturalny Wypas II”, 

− udzielenia pełnomocnictwa (2 uchwały), 
− przyjęcia procedur w ramach PO Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020, 
− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2017 r., 

− zmiany Uchwały nr 303/6107/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie udzielonej dotacji w 2017 roku  
z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu 
pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na 
lata 2016 – 2023, 

− zmiany Uchwały nr 322/6790/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków 
finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2017 
zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego 
Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata  
2014 – 2020”, 

− zmiany Uchwały Nr 322/6791/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków 
finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2017 
zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania 
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narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2017 – 2020”, 

− zmiany Uchwały Nr 239/4830/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2017 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Podkarpacki Związek 
Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, zmienionej Uchwałą  
Nr 275/5504/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia  
21 lutego 2017 r., 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r., 
 

2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Zarząd Województwa przyjął 2 projekty uchwał Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku. 

 
3. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie. 
 

4. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 
− wydłużenia terminu wydania decyzji w sprawie udzielenia Gminie Miejskiej 

Przemyśl ulgi w postaci umorzenia odsetek od kwoty należności głównej 
przypadającej do zwrotu, wynikającej z decyzji Zarządu Województwa 
Podkarpackiego nr RPPK.IZ.UMWPK_00470/14/02 z dnia 13 stycznia 2015 r., do 
dnia 6 września 2017 r., 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 
obszaru „Zawada-Park” – położonego w miejscowości Zawada, po południowej 
stronie drogi krajowej, pomiędzy drogą powiatową a granicą gminy Dębica, 
obszaru „Zawada-Cmentarz” – położonego w miejscowości Zawada przy drodze 
powiatowej i obejmującego tereny położone wokół istniejącego zespołu 
kościelnego wraz z cmentarzem, obszaru „Brzeźnica-Jasna” – położonego  
w miejscowości Brzeźnica, w rejonie ulic: Kolejowa, Słoneczna, Jasna. 

 
5. Pozostałe tematy. 
 
1) Informacja dotycząca alokacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa 

(projektów z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020). 
 

Przedmiotem 328. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
8 sierpnia 2017 r. były następujące tematy: 

 
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
  

 
 pozostawienia protestu bez rozpatrzenia - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

„AGROBUD” s.c. Elżbieta i Wiesław Szostek, 
 rozpatrzenia protestu – (7 uchwał) 
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 zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Rozwoju 
i Finansów, 

 zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

 zmiany uchwały Nr 76 / 1709 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r., 

 zatwierdzenia zgłoszenia anulującego dotyczącego raportu kwartalnego 
nieprawidłowości w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 

 wpisania programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa podkarpackiego, 

 zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jaśliska na lata 
2016-2023, 

 zmiany uchwały nr 327/6985/17 z dnia 1 sierpnia 2017 r. oraz wyboru projektów z 
Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna 
działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP 
na lata 2014-2020, 

 zmiany uchwały nr 198/4039/16 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie określenia 
warunków zawarcia umów o dofinansowanie / podjęcia decyzji o dofinansowaniu 
projektów pozakonkursowych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej – (7 uchwał),  

 zmiany umów określających zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do 
przewozów osób uprawnionych ustawowo do bezpłatnych lub ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, 

 przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2018 rok w ramach realizacji umowy 
wieloletniej na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2017 – 
2020, 

 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie, 

 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi  Medyczno – Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle do ubiegania się 
o dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej oraz rozbudowy instalacji 
komputerowej i systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP w budynku szkoły, 

 zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium 
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu 
Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018, 

 zmiany Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji 
w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Wydarzenia kulturalne” na realizację 
zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2017 
roku, 

 zmiany Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji 
w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Młode inicjatywy” na realizację zadań 
publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2017 roku, 
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 wyrażenie zgody na użyczenie dla Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, 

 przeprowadzenia prezentacji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego ( 3 
uchwały),   

 zmiany uchwały Nr 273/5450/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie  przyjęcia zakresu rzeczowo - 
finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Ochrony 
Zdrowia i Polityki Społecznej w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego 
na rok 2017, 

 przyjęcia zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych 
realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie 
w ramach budżetu na 2017 r., 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 r., 
 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego                     

w sprawie: 
 
Zarząd Województwa przyjął 5 projektów uchwał Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku. 
 
3. Postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla Centrum w Tarnobrzegu, 
 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Nr 1/2016 w miejscowości Świlcza, 
 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu Osiedla „Południe I” w Sokołowie Małopolskim, 
 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu Osiedla „Północ IV” w Sokołowie Małopolskim. 
 
4. Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca alokacji w ramach działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 

2014-2020. 
2. Informacja o zleceniach płatności ze środków EFRR i EFS przekazanych  

do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz 
beneficjentów przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Pośredniczącą – 
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach RPO WP 2014 – 2020  
w miesiącu lipcu 2017 r. 

3. Informacja w zakresie zadeklarowanych przez Instytucję Certyfikującą RPO WP 
2014-2020 wydatków do Komisji Europejskiej w roku obrachunkowym 
2016/2017. 

4. Informacja o stanie zaawansowania realizacji zadań ujętych w Regionalnym 
Programie Operacyjnym 2014 – 2020 oraz w Programie Operacyjnym Polska 
Wschodnia 2014 – 2020, a także o projektach planowanych do realizacji 
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 
oraz Polska – Białoruś – Ukraina. 

5. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku 
Gospodarstwa Krajowego (BGK) praz płatnościach dokonanych przez BGK                
w miesiącu lipcu 2017r., 
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6. Informacja o wykonaniu budżetu Województwa Podkarpackiego za I półrocze 
2017r.  

7. Wniosek o przyjęcie spriorytetyzowanej listy przyszłych inwestycji regionalnych 
na liniach kolejowych do realizacji po 2023 r.  

8. Wniosek w sprawie realizacji zadania pn.: „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej 
Nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica                     
w miejscowości Chorzów” w całości ze środków budżetu Województwa.  

9. Wniosek o zabezpieczenie w budżecie Województwa kwoty 480 000 zł  
na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Wołkowyja – 
Czarna w miejscowości Wołkowyja.  

10. Tabelaryczne zestawienie wniosków dotyczących zmian w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2017 r. – sierpień.  

11. Tabelaryczne zestawienie wniosków o dokonanie zmian limitów wydatków  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 XXXXVIII sesji  

w dniu 7 czerwca 2017 r. i XXXXIX sesji w dniu 26 czerwca 2017 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: 

XXXVIII/674/17 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 
r. z dnia 7 czerwca 2017 r. – o kwotach dochodów 
i wydatków wynikających ze zmian zawiadomiono wg właściwości dyrektorów 
departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, 
 
XXXVIII/675/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2017 - 2035 z dnia 7 czerwca 2017 r. – o zmianach w WPF 
wynikających z uchwały zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów 
Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, 
XXXIX/683/17 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2017 
r. z dnia 26 czerwca 2017 r. – o kwotach dochodów 
i wydatków wynikających ze zmian zawiadomiono wg właściwości dyrektorów 
departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych, 
XXXIX/684/17 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2017 - 2035 z dnia 26 czerwca 2017 r. –  
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: 

XXXVIII/676/17 w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na 
nabycie nieruchomości lokalowej i nieruchomości gruntowej.  
Przesłano uchwałę do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie celem podpisania umowy 
nabycia nieruchomości. 
XXXIX690/17 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 
Ustrzyki Dolne.  
Trwa gromadzenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy darowizny 
nieruchomości na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne. 
 
3) Uchwała realizowana w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa 

Narodowego: 

XXXVIII/677/17  w sprawie podziału wspólnej instytucji kultury – Muzeum – Zamek           
w Łańcucie i utworzenia wspólnej instytucji kultury – Muzeum Polaków Ratujących 



Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej – uchwała 
została przekazana do Muzeum – Zamek w Łańcucie oraz Ministerstwa Kultury                   
i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 17 lipca 2017 r. dokonano przekazania mienia, 
należności, zobowiązań, wierzytelności, dokumentacji oraz przeniesienia 
pracowników w związku z wyłączeniem z Muzeum – Zamek w Łańcucie, Oddziału 
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów 
w Markowej i utworzeniem nowej instytucji kultury.  

 
4) Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki 

Społecznej: 

Nr XXXIX/688/17  Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego  z  dnia      26 czerwca 
2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi 
Psychiatrycznemu im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - 
uchwała została przekazana dyrektorowi podmiotu leczniczego,                       
Nr XXXIX/689/17  Sejmiku  Województwa  Podkarpackiego  z  dnia 26 czerwca 
2017 r. w  sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w 
Przemyślu - uchwała została przekazana dyrektorowi podmiotu leczniczego.  

5) Uchwały realizowane w Departamencie Rozwoju Regionalnego: 

XXXVIII/678/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 7 czerwca 2017 r., w 
sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu INTERREG EUROPA 
2014-2020 
W dniu 22.06.2017 r. została podpisana przez Pana Marszałka Bogdana Romaniuka 
deklaracja partnera o przystąpieniu do projektu pn. VALORINNO „Nowe modele 
waloryzacji w nauce w innowacjach EcoSystems” realizowanego w ramach 
Programu INTERREG EUROPA 2014-2020.  
Informacja o realizacji projektu została opublikowana 23.06.2017 r. na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego: http://bip.podkarpackie.pl/index.php/uchwaly-sejmiku/3434-xxxviii-
sesja-sejmiku-wojewodztwa-podkarpackiego-v-kadencja  
Uchwała została zrealizowana. 
 
XXXVIII/679/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 7 czerwca 2017 r.,              
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu INTERREG 
EUROPA 2014-2020 
W dniu 27.06.2017 r. została podpisana przez Panią Marszałek Marię Kurowską 
deklaracja partnera o przystąpienia do projektu pn. „Zachowanie i promocja 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki” realizowanego         
w ramach Programu INTERREG EUROPA 2014-2020. 
Informacja o realizacji projektu została opublikowana 23.06.2017 r. na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego: http://bip.podkarpackie.pl/index.php/uchwaly-sejmiku/3434-xxxviii-
sesja-sejmiku-wojewodztwa-podkarpackiego-v-kadencja  
Uchwała została zrealizowana. 



6) Uchwały realizowane w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: 

XXXIX/685/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. w ramach 
„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017- 2020” do 11.08.2017 r. 
zostaną zawarte umowy z beneficjentami programu. 

 
7) Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu: 

XXXIX/691/17 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
realizacji projektów partnerskich przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przedmiotowa 
uchwała ma charakter porządkowy i dotyczy przystąpienia do projektu pn. 
Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz eksperymentu w 
procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych. 
Gmina Korczyna nie bierze udziału w projekcie, w związku z czym została 
wykreślona z listy partnerów Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli                     
w Rzeszowie. Uchwała została przekazana do jednostki. 
 
8) Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Środowiska: 

XXXIX/686/17 w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych. 
Projekty uchwał zostały przekazane do uzgodnień, zgodnie w przedmiotową 
uchwałą. 
XXXIX/687/17 w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach obszarów chronionego 
krajobrazu. Projekty uchwał zostały przekazane do uzgodnień, zgodnie w 
przedmiotową uchwałą. 

 
9) Uchwały realizowane w Kancelarii Zarządu: 

XXXIX/680/17 w sprawie nadania Biskupowi Edwardowi Frankowskiemu Odznaki 
Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”  
XXXIX/681/17 w sprawie nadania śp. Panu Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu – 
Wicepremierowi, Ministrowi Skarbu, Ministrowi Przemysłu i Handlu Odznaki 
Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”  
XXXIX/682/17 w sprawie nadania Panu Markowi Strączkowi Odznaki Honorowej 
„Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”  
 
Uchwały w trakcie realizacji. Zostały wykonane okolicznościowe grawertony oraz 
legitymacje, które będą wręczone wraz z Odznaką Honorową „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego”. 

 
 



10) Uchwała realizowana w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej                     
w Rzeszowie: 

XXXIX/692/17 w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu 
INTERREG Europa Środkowa 2014-2020 Działanie 1.2 poprawa umiejętności                     
i przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki i innowacyjności w regionach Europy 
Środkowej -  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie na podstawie 
przyjętej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwały Nr XXXIX/692/17                     
z dnia 26 czerwca b. r  podpisał umowę o partnerstwo z Liderem Projektu                     
tj, Węgierska Służba Medyczna Zakonu Maltańskiego dotyczącej wyrażenia woli 
realizacji Projektu pod nazwą: CE 985 „SENTINEL – Rozwój i umacnianie pozycji 
przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na 
sektor ekonomiczny i społeczny w państwach Europy Środkowej”, realizowanego w 
ramach Komponentu 1 Programu INTERREG Europa Środkowa, „Działanie 1.2 
Poprawa umiejętności i przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki i innowacyjności 
w regionach Europy Środkowej”. Projekt realizowany jest od 01.07.2017 r. w 
partnerstwie z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego.  W ramach kolejnych 
działań zostało podpisanych  i wysłanych 12 kopii „Partnership Agreement” (Umowy 
partnerskie) do wszystkich partnerów projektu. Zgodnie z harmonogramem zadań 
wyznaczonym w projekcie, obowiązkiem ROPS - u jest opracowanie metodologii 
udziału beneficjentów (Application Form WPT3, strona 53, D.T3.2.1 wspólna 
metodologia udziału grup beneficjentów).W ramach tego działania ROPS opracował 
krótki harmonogram tej metodologii – terminy zostały zaakceptowane przez lidera 
projektu i pozostałych partnerów. W chwili obecnej tutejszy Urząd stworzył pierwszy 
szkic ww. wymienionej Metodologii. Po przełożeniu jej na j. angielski będzie ona 
komentowana przez pozostałych partnerów tak by wypracować jej finalny wzór pod 
koniec września b. r. 
 
11) Uchwała realizowana w Kancelarii Sejmiku: 

XXXIX/693/17 w sprawie rozpatrzenia skargi BEST Construction Sp. z o. o. na 
działania Marszałka Województwa Podkarpackiego – uchwała została przekazana 
spółce Best Construction Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rzeszów, 2015-11-10 
 
Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z Departamentów Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 
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