UCHWAŁA Nr 466 / 9749 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2018r.
w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Podkarpackiego
Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/162/11
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa
za I półrocze roku budżetowego oraz innych informacji przedkładanych Sejmikowi
Województwa Podkarpackiego z późniejszymi zmianami

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§1
Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Rzeszowie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Podkarpackiego stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały 466 /9749 /18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO

WSTĘP
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Podkarpackiego składa się z części tabelarycznej i części opisowej.
Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań budżetowych
z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Województwa i zawiera
zestawienie wykonania:
 dochodów budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2018r.
w podziale na bieżące i majątkowe,
 wydatków budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca 2018r.
z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem wydatków związanych
z obsługą długu i udzielanych poręczeń,
 przychodów i rozchodów budżetu,
 środków do dyspozycji na finansowanie inwestycji,
 kwoty długu.
Część opisowa została sporządzona w oparciu o wielkości przyjęte w WPF wg stanu
na dzień 30 czerwca 2018r. oraz materiały złożone przez Departamenty Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i obejmuje:
 analizę kształtowania kwoty długu do czasu całkowitej realizacji zaplanowanych
przedsięwzięć

wieloletnich

oraz

spłaty

zaciągniętych

i

planowanych

do

zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, emisji
obligacji i udzielonych poręczeń,
 przebieg realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca 2018r.

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KWOTY DŁUGU

Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego przyjęto
uchwałą Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia
2017 r. W pierwszym półroczu dokonywano zmian prognozy uchwałami Sejmiku
Województwa w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz
zmianami w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.
Globalne zadłużenie Województwa Podkarpackiego według stanu na dzień
30 czerwca 2018 r. stanowi kwotę 228.980.000,- zł, co stanowi 16,01% planowanych
dochodów na 2018r.
Potencjalne zobowiązania Województwa Podkarpackiego z tytułu udzielonych
poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2018 r. wynoszą 297.032.831,- zł.
Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić
budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku
następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym
roku budżetowym:
 spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art.
90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89
ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od
papierów wartościowych emitowanych na cele w art. 89 ust. 1 i art. 90,
 potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,
do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną
z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych
o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do
dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru.
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Ponadto art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych pozwala na
wyłączenie ze wskaźników zadłużenia spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych
w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego
w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy
o finansach publicznych, wraz z należnymi odsetkami w części odpowiadającej
wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.
W latach 2018 – 2042 planowana spłata rat rocznych zobowiązań wynosić
będzie:
 w roku 2018 – 50.688.456,-zł, co stanowi 3,53% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 15,77%,
 w roku 2019 – 61.128.317,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
2.804.827,- zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 5,78% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 15,31%,
 w roku 2020 – 50.058.995,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
4.572.117,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 4,49% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 11,96%,
 w roku 2021 – 72.248.024,- zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
5.745.473,- zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 10,36% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 11,39%,
 w roku 2022 – 68.522.784,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
15.687.766,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 8,20% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 11,03%,
 w roku 2023 – 77.776.154,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
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19.231.525,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 9,29% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 10,98%,
 w roku 2024 – 82.963.519,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
22.991.126,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 9,79% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 10,60%,
 w roku 2025 – 72.248.975,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
21.942.033,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 8,07% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 12,33%,
 w roku 2026 – 55.214.547,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
20.692.974,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 5,44% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 13,95%,
 w roku 2027 – 46.329.410,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
9.601.575,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 5,69% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 16,35%,
 w roku 2028 – 41.642.959,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających
wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie
4.908.692,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń wynosi 5,59% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym
wskaźniku 18,23%,
 w roku 2029 – 34.695.169,- zł, co stanowi 5,19% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 20,16%.
 w roku 2030 – 33.123.442,- zł, co stanowi 4,86% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 20,99%.
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 w roku 2031 – 26.890.062,- zł, co stanowi 3,88% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 21,68%.
 w roku 2032 – 22.423.905,- zł, co stanowi 3,17% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,06%.
 w roku 2033 – 20.668.390,- zł, co stanowi 2,87% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,38%.
 w roku 2034 – 18.420.969,- zł, co stanowi 2,51% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,61%.
 w roku 2035 – 14.117.196,- zł, co stanowi 1,89% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,80%,
 w roku 2036 – 11.533.855,- zł, co stanowi 1,52% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,98%,
 w roku 2037 – 11.296.355,- zł, co stanowi 1,46% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,14%,
 w roku 2038 – 11.058.855,- zł, co stanowi 1,40% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,29%,
 w roku 2039 – 10.821.355,- zł, co stanowi 1,35% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,43%,
 w roku 2040 – 10.583.855,- zł, co stanowi 1,29% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,56%,
 w roku 2041 – 9.846.355,- zł, co stanowi 1,18% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,68%,
 w roku 2042 – 9.608.855,- zł, co stanowi 1,13% planowanych dochodów
ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,81%.
Spłata zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych nastąpi w 2035
roku.
Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń wygasną w 2042 roku.
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Zestawienie wykonania budżetu w okresie styczeń – czerwiec 2018 r.

Lp.

Wyszczególnienie

1
a
b
c

Dochody ogółem, z tego:
dochody bieżące
dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku)
ze sprzedaży majątku
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od:
kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych
papierów wartościowych), w tym:
z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z
limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
(bez gwarancji i poręczeń)
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków
bieżących (bez obsługi długu) (1-2)
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne
środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne
środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na
pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem
długu
Środki do dyspozycji (3+4+5)
Spłata i obsługa długu, z tego:
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz
wykupu papierów wartościowych
wydatki bieżące na obsługę długu
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie
pożyczki)
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-78)
Wydatki majątkowe, w tym:

2
a
b
c
3
4
a
5
6
7
a
b
8
9
10

a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)
12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11)
13 Kwota długu

Plan po zmianach
na dzień
30 czerwca 2018 r.
1 430 299 591
810 940 424
608 783 667
10 575 500

w zł
Wykonanie
na dzień
30 czerwca 2018 r.
613 081 192
418 656 518
192 324 725
2 099 949

662 880 723
6 128 456

269 963 161
0

0

0

294 294 932

110 045 571

767 418 868

343 118 031

69 035 644

115 967 845

35 475 644

0

1 260 000
837 714 512
44 560 000

1 017 904
460 103 780
3 630 454

33 560 000
11 000 000

500 000
3 130 454

0

387 904

793 154 512
857 730 420

456 085 422
133 692 801

765 502 821

126 332 937

64 575 908
0
260 495 908

0
322 392 621
228 980 000

Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2018-2042, za pierwsze półrocze 2018 roku.
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a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
1.a.1 – „Żywe laboratorium polityki publicznej”






Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 532 300,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:


Województwa

Plan 2018
177 103,00 zł
177 103,00 zł
150 537,00 zł
26 566,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
51 479,63 zł
51 479,63 zł
43 757,65 zł
7 721,98 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego uczestniczyli
w wizycie studyjnej, która odbyła się w Turynie (Włochy) w dniach 19-22.02.2018 r.
Podczas wizyty studyjnej w Turynie uczestniczono w międzyregionalnej konferencji
promującej projekt. Podczas konferencji przedstawiono „Plan działania” dla województwa
podkarpackiego, który ma na celu poprawę instrumentu polityki tj. Strategii RIS3
Województwa Podkarpackiego we wspieraniu inteligentnych specjalizacji w zakresie
„zaawansowanych materiałów”.
Plan działania został także przedstawiony regionalnym interesariuszom podczas Panelu
Inteligentnej Specjalizacji „Lotnictwo i kosmonautyka”, który odbył się w Rzeszowie w dniu
29.03.2018 r.
Przygotowano dokument pn. „Regionalny plan działania”, który ma na celu poprawę
instrumentu polityki tj. Strategii RIS3 Województwa Podkarpackiego we wspieraniu
inteligentnych specjalizacji w zakresie „zaawansowanych materiałów”.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.2 – „Partnerstwo dla wspólnego rozwoju”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 354 064,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
160 503,00 zł
160 503,00 zł
136 428,00 zł
8 025,00 zł
16 050,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
36 046,16 zł
36 046,16 zł
30 639,05 zł
1 802,62 zł
3 604,49 zł
0,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W I półroczu 2018 r. dwóch pracowników Oddziału Współpracy Terytorialnej Departamentu
Promocji i Współpracy Gospodarczej, w wymiarze czasu pracy 0,7 oraz 0,3 etatu, tj. łącznie
1 etat, realizowało zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego w zakresie Programu
INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Udzielano konsultacji. Zorganizowano
w Rymanowie szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców z woj. podkarpackiego w związku
z naborami wniosków w ramach 2. osi priorytetowej: zrównoważony transport transgraniczny
– transport multimodalny oraz 3. osi priorytetowej: rozwój edukacji transgranicznej i uczenia
się przez całe życie. Zapewniono promocję Programu na 3 wydarzeniach o charakterze
regionalnym organizowanych przez UMWP: 5-6 maja na Festiwalu rowerowym Bike Town
w Przemyślu; 3 czerwca w Rymanowie podczas pikniku „Podkarpackie stolicą dzieci” oraz
16-17 czerwca podczas kolejnej odsłony Militariady w Nowej Dębie. Realizowano zadania
związane z nawiązywaniem partnerstw. Potencjalni wnioskodawcy otrzymywali informacje
o ofertach współpracy oraz możliwościach pozyskania partnerów, na bieżąco odbywały się
konsultacje dla wnioskodawców z zakresu poprawności wypełnienia i złożenia wniosków
aplikacyjnych
w
bieżących
naborach.
Zapewniono
aktualizację
strony
www.ewt.podkarpackie.pl w zakresie programu Interreg V-A PL-SK. Pracownicy RPK
przesyłali, poprzez bazę e-mailową, bieżące informacje o Programie. We współpracy
z beneficjentami przygotowano do opublikowania informacje o zrealizowanych projektach,
w których uczestniczą partnerzy z woj. podkarpackiego. Zrefundowano koszty delegacji oraz
70% i 30% wynagrodzenia, odpowiednio do zaangażowania każdego z zaangażowanych do
realizacji projektu pracowników.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Plan zostanie wykonany zgodnie z założeniami. Zagrożeń w zakresie wykonania oraz
oszczędności nie przywiduje się.
1.a.3 – „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”


Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
 Łączne nakłady finansowe: 1 291 500,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
464 912,00 zł
136 121,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
449 912,00 zł
136 121,00 zł
382 426,00 zł
115 702,00 zł
Budżet Unii Europejskiej
67 486,00 zł
20 419,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
15 000,00 zł
0,00 zł
12 750,00 zł
0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej
2 250,00 zł
0,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Realizacja działań przewidzianych na rok 2018 przebiega zgodnie z planem. Do dnia
30 czerwca zrealizowano:
 wykonanie 1000 zestawów gadżetów promocyjnych projektu,
 wykonanie wirtualnego szlaku pielgrzymkowego z wykorzystaniem technologii 3D –
w pełni działająca strona internetowa offline z działającym interfejsem i przykładową
jedną panoramą,
 organizację warsztatów dla branży turystycznej, 23-25.04.2018 r., Rudna Mała
k/Rzeszowa,
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udział w spotkaniu partnerów projektu, 7-8.06.2018 r., Presov – Słowacja,
organizację wydarzenia pn. Biesiada Maryjna – 9.06.2018 r., Krosno (Parafia
Rzymskokatolicka pw. Św. Piotra Apostoła i Św. Jana z Dukli).

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Nie dotyczy – zadania realizowane zgodnie z harmonogramem
1.a.4 – „W sercu Karpat - granica, która łączy”


Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
 Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
 Łączne nakłady finansowe: 255 906,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
15 951,00 zł
0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
15 951,00 zł
0,00 zł
13 559,00 zł
0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej
1 595,00 zł
0,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego
797,00 zł
0,00 zł
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
0,00 zł
0,00 zł


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Fundusze przewidziane na rok 2018 dotyczyły kosztów personelu oraz kosztów
materiałów biurowych i działań administracyjnych. Koszty te wyliczane były automatycznie
i stanowiły procent od kwoty wydanej na zaplanowane w projekcie działania (zgodnie
z przedstawionymi rachunkami i fakturami). Jako że wszystkie finansowe działania projektu
zrealizowano w roku 2017, to środki zabezpieczone na 2018 rok nie zostały wykorzystane.
Brak informacji nt. zaangażowania oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu ze
względu na to, iż projekt nie został ostatecznie rozliczony.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Nie dotyczy. Zadanie zostało zrealizowane.
1.a.5 – „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko - słowackim”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 253 234,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
114 988,00 zł
114 988,00 zł
97 739,00 zł
11 499,00 zł
5 750,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
89 956,00 zł
89 956,00 zł
76 462,00 zł
8 996,00 zł
4 498,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Realizacja działań przewidzianych na rok 2018 przebiegła zgodnie z planem. Do dnia
30 czerwca zrealizowano:
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-

opracowanie i przygotowanie do druku trzyjęzycznej publikacji promującej obiekty
UNESCO na pograniczu polsko-słowackim,
oznakowanie dojazdu do obiektów UNESCO 24 tabliczkami z napisem UNESCO
oraz 4 licami znaków E-22a,
druk publikacji promującej obiekty UNESCO na pograniczu polsko-słowackim,
organizacja terenowych warsztatów szkoleniowych dla lokalnych liderów turystyki.

Brak informacji nt. zaangażowania oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu
ze względu na to, iż projekt nie został ostatecznie rozliczony.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Nie dotyczy. Zadanie zostało zrealizowane.
1.a.6 – „Szlak Kultury Wołoskiej”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 566 057,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
290 796,00 zł
290 796,00 zł
247 176,00 zł
43 620,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
66 100,00 zł
66 100,00 zł
56 185,00 zł
9 915,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Realizacja działań przewidzianych na rok 2018 przebiega zgodnie z planem. Do dnia
30 czerwca zrealizowano:
 warsztaty z rękodzieła artystycznego dla mieszkańców pogranicza,
 wydarzenie promujące Szlak „Redyk Karpacki – na pasterskim szlaku”,
 warsztaty zielarskie w ramach warsztatów edukacyjnych z zakresu kultury pasterskiej
i dziedzictwa przyrodniczego
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.7 – „Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy miastami Snina - Medzilaborce Krosno / rozbudowa DW 897 na odcinku Tylawa - Daliowa”





Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 14 682 752,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
6 366 863,00 zł
0,00 zł
6 366 863,00 zł
5 029 333,00 zł
1 337 530,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
5 299 930,62 zł
0,00 zł
5 299 930,62 zł
4 312 336,11 zł
987 594,51 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Zakończono roboty budowlane na projekcie. Należy uznać, że Kontrakt został zrealizowany
w sposób prawidłowy, umożliwiając osiągnięcie zamierzonego celu w pożądanym terminie.
W dniu 30.05.2018 r. podpisano protokół odbioru końcowego. Przebieg realizacji Kontraktu
należy uznać za zadowalający. Prace przebiegały z nieznacznym opóźnieniem na etapie
realizacji robót budowlanych. Roboty prowadzono w oparciu o braki sprzeciwu do
zgłoszonych robot pozyskane dla poszczególnych odcinków drogi. Wszystkie roboty oraz
prace projektowe prowadzone były w oparciu o Warunki Kontraktowe i Dokumentację
Projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego.
Nad kontrolą jakości wykonanych robót czuwali powołani przez Inżyniera Kontraktu
poszczególni Inspektorzy Nadzoru.
Projektant przez cały okres trwania budowy prowadził nadzór autorski i na bieżąco wyjaśniał
wszystkie nieścisłości jakie pojawiły się w trakcie realizacji robót budowlanych.
Osiągnięto wskaźnik: długość wybudowanych dróg - 6,85 km.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.8 – „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji zadania: 2017 – 2021
Łączne nakłady finansowe: 421 000,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
250 700,00 zł
250 700,00 zł
213 095,00 zł
37 605,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
55 934,89 zł
55 934,89 zł
47 544,69 zł
8 390,20 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W pierwszym półroczu 2018 r. poniesione wydatki obejmowały refundację wynagrodzeń
dwóch pracowników zaangażowanych w realizacje projektu (37.723,03 zł), zagraniczne
podróże służbowe (12.105,83 zł) oraz pokrycie kosztów udziału interesariuszy w wizytach
studyjnych (6.106,03 zł). W pierwszym półroczu 2018 r. odbyły się dwie wizyty studyjne.
Pierwsza, do Montalegre (Portugalia) i Ourense (Hiszpania), odbyła się w dniach 29.012.02.2018 r. Spotkanie partnerów i interesariuszy projektu, miało na celu zapoznanie się z
kilkoma lokalnymi projektami dotyczącymi ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego
i naturalnego na pograniczu portugalsko-hiszpańskim. Zapoznanie się ze sposobem
działania kilku oddziałów Ecomuseu de Barroso, Parque nacional da Peneda-Gerês, Lab of
Agro industrial Development Centre of Inorde, Moncho Borrajo Museum, Ribeira Sacra
(Parador de Santo Estevo, San Pedro de Rocas), fabryka-muzeum czekolady, A Fábrica de
la Luz. Oprócz wizyt studyjnych w wymienionych instytucjach i miejscach, partnerzy projektu
odbyli spotkanie robocze w ramach grupy kierującej, mające na celu omówienie realizacji
budżetu oraz działań merytorycznych w ramach projektu, a także zaplanowanie kolejnych
wizyt i działań. Druga, do Savoie Mont-Blanc (Francja), odbyła się w dniach 21-24.05.2018 r.
Partnerzy i interesariusze zwiedzili muzea, instytucje, obiekty dziedzictwa kulturowego
i naturalnego. Podczas spotkań z przedstawicielami ww. instytucji, organizacji, uczestnicy
wizyty studyjnej zapoznali się ze specyfiką działania w kontekście ochrony, promocji
i edukacji nt. dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Podczas spotkania grupy kierującej,
partnerzy omówili dotychczasowe wykonanie budżetu, zaawansowanie procesu
katalogowania dobrych praktyk, przykłady dobrych praktyk oraz tworzenie planów działania,
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terminy kolejnych wizyt studyjnych i międzynarodowych szkoleń. W styczniu br. pokryto
również koszt podróży służbowej zagranicznej, która odbyła się w roku 2017. Było to
spotkanie grupy roboczej projektu CRinMA, odbyło się w Stara Lubovna (Słowacja) w dniach
6-8.12.2017 r. Spotkanie trzech partnerów projektu – Województwa Małopolskiego,
Województwa Podkarpackiego oraz Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského
samosprávneho kraja – miało na celu przygotowanie partnerów do stworzenia Planu
działania (Action Plan), omówienie dobrych praktyk zebranych do tej pory, zaplanowanie
wizyty studyjnej oraz międzynarodowych warsztatów w Preszowie w 2018 r., spotkanie
z intertesariuszem projektu – Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.9 – „CE 985 ”SENTINEL” – Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw
społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny
i społeczny w państwach Europy środkowej”.
 Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 Okres realizacji zadania: 2017 – 2020
 Łączne nakłady finansowe: 420 004,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
132 062,00 zł
33 447,66 zł
- wydatki bieżące, z tego:
132 062,00 zł
33 447,66 zł
112 253,00 zł
28 430,51 zł
Budżet Unii Europejskiej
19 809,00 zł
5 017,15 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
0,00 zł
0,00 zł


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Prace w Projekcie CE985 „SENTINEL” Rozwój i umacnianie pozycji przedsiębiorstw
społecznych w celu maksymalnego zwiększenia ich wpływu na sektor ekonomiczny
i społeczny
w państwach Europy Środkowej postępują zgodnie z harmonogramem
zawartym we Wniosku aplikacyjnym (Application Form). W I półroczu 2018 roku zostały
ukończone prace nad dwoma raportami: „Raport krajowy dotyczący usług wsparcia
i inicjatyw sieciowania przedsiębiorstw społecznych” oraz „Regionalna analiza potrzeb
przedsiębiorstw społecznych odnośnie wsparcia i sieciowania”. Oba raporty służyły
przygotowaniu przez zagranicznych partnerów tzw. „Połączonych raportów” zawierających
informacje uzyskane od każdego partnera projektu. Ponadto zostały przygotowane dwa
dokumenty - „Sprawy krajowe uzupełniające podręcznik do zarządzania przedsiębiorstwami
społecznymi” oraz „Sprawy krajowe uzupełniające podręcznik usług wsparcia
przedsiębiorstw społecznych”. Oba te dokumenty będą pomocne przy tworzeniu ww.
podręczników. Podręczniki są jednym z głównych celów projektu.
Została przygotowana wstępna koncepcja Akcji Pilotażowej, która będzie przeprowadzona
w pierwszym kwartale 2019 roku.
Zespół projektowy uczestniczył w dniu 24 kwietnia 2018r. w pierwszej telekonferencji
partnerów projektu. Celem było omówienie postępu prac i przygotowanie do spotkania
w Brnie.
Zespół projektowy uczestniczył w dniach 16-17 maja 2018r. w drugim spotkaniu partnerów
projektu w Brnie w Czechach. Spotkanie to miało na celu przedstawienie postępu prac oraz
omówienie przyszłych zadań w projekcie. Zespół brał czynny udział w spotkaniu poprzez
prezentacje i wystąpienia.
Zespół projektowy pozostaje w ciągłym kontakcie mailowym, telefonicznym i osobistym
z liderem projektu oraz partnerami.
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Wszystkie prace w projekcie są wykonywane we współpracy z partnerem projektu –
Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.10 – „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło”.
 Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
 Łączne nakłady finansowe: 18 897 283,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
5 742 195,00 zł
2 555 828,15 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
5 742 195,00 zł
2 555 828,15 zł
1 508 614,00 zł
554 979,08 zł
Budżet Unii Europejskiej
2 006 719,00 zł
2 000 849,07 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
2 226 862,00 zł
0,00 zł
Inne


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 03.08.2018r. Trwa wypłata
odszkodowań za grunty. Planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane to
przełom sierpnia/września.



Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.

1.a.11 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica
Państwa”.




Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2017 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 31 500 000,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
6 572 772,00 zł
0,00 zł
6 572 772,00 zł
5 755 798,00 zł
816 974,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
22 601,30 zł
0,00 zł
22 601,30zł
20 083,62 zł
2 517,68 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W dniu 30.06.2017 r. przesłano do Joint Technical Secretariat - Centrum Projektów
Europejskich (JTS) pełny wniosek aplikacyjny, który jest weryfikowany. Po zweryfikowaniu
wniosku zostanie podpisana umowa grantowa.
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 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.12 – „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej
unikalności Karpat”


Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
 Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
 Łączne nakłady finansowe: 407 641,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
71 883,00 zł
0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
71 883,00 zł
0,00 zł
64 694,00 zł
0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej
7 189,00
0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
0,00 zł
0,00 zł


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

Z powodu przedłużania się procesu desygnacji nie podjęte zostały jakiekolwiek działania
zapisane w projekcie. W chwili obecnej proces desygnacji został zakończony, jednak
fundusze jeszcze nie spłynęły na konto partnera wiodącego projektu (jest nim
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”). Zgodnie
z regulaminem działania projektowe można podjąć pierwszego dnia po miesiącu, w którym
fundusze te zostaną przelane. Przewiduje się, że działania podjęte zostaną w sierpniu albo
we wrześniu br.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Mimo opóźnienia nie przewiduje się trudności w realizacji zadań przewidzianych na rok
2018.
1.a.13 – „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska
– Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej
POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie
Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
Łączne nakłady finansowe: 3 470 885,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej

Plan 2018
1 041 266,00 zł
1 027 266,00 zł
1 027 266,00 zł
14 000,00 zł
14 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
132 474,75 zł
132 474,75 zł
132 474,75 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W I półroczu 2018 r. wydatki w ramach ww. przedsięwzięcia zostały przeznaczone na:
1. bieżące funkcjonowanie Biura OT, w tym na:
- wynagrodzenia ekspertów wraz z pochodnymi
- czynsz najmu i opłaty telekomunikacyjne
- zakup niezbędnego wyposażenia biura i materiałów eksploatacyjnych
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2. realizację zadań merytorycznych zleconych przez Wspólny Sekretariat Techniczny
Programu PBU 2014-2020, w tym na:
- współorganizację Forum Europa- Ukraina
- współorganizację uroczystości podpisania umów grantowych
- współorganizację wizyty studyjnej dla samorządowców z Ukrainy
- organizację InfoDays w Polsce Wschodniej
- zakup usług doradczych dla WST
- udział w spotkaniach roboczych/ konferencjach/ szkoleniach na zalecenie
WST
- delegacje krajowe i zagraniczne
Efektem działalności Biura OT w I półroczu 2018 roku było m.in.:
- zorganizowanie/ współorganizowanie 4 szkoleń dla beneficjentów, 5 edycji InfoDays,
uroczystości podpisania umów grantowych, wizyty studyjnej dla samorządowców
z Ukrainy,
- uruchomienie postępowań dot. Zamówień publicznych na kompleksową organizację
2 turnusów Letniej Akademii Młodzieży oraz Forum Poszukiwania Partnerów,
projektowania szablonów graficznych dla beneficjentów, produkcję i zakup
materiałów informacyjno-promocyjnych,
- wzięcie udziału w 6 wydarzeniach Programu: konferencjach, szkoleniach, naradach
roboczych Wspólnego Sekretariatu Technicznego i oddziałów Programu oraz
w posiedzeniach Wspólnego Komitetu Monitorującego,
- udzielnie 56 konsultacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom Programu,
- przetłumaczenie ponad 115 stron dokumentów i informacji.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Wszystkie zadania merytoryczne zlecane przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu
PBU 2014-2020 realizowane są na bieżąco, zgodnie z aktualnym harmonogramem.
W II półroczu 2018 r. zostaną poniesione wydatki związane z zadaniami zrealizowanymi
w I półroczu 2018 r. tj. kompleksową organizacją szkoleń z PZP dla beneficjentów,
kompleksową organizacją szkoleń z implementacji i raportowania dla beneficjentów,
produkcją i zakupem materiałów informacyjno-promocyjnych oraz projektowaniem
szablonów graficznych dla beneficjentów. Zostaną także zrealizowane zadania, na które
postępowania zostały uruchomione w I półroczu 2018 r. tj. kompleksowa organizacja Forum
Poszukiwania Partnerów oraz kompleksowa organizacja 2 turnusów Letniej Akademii
Młodzieży.
W II półroczu 2018 r. planowane jest także uruchomienie postępowań m.in. na kompleksową
organizacje obchodów European Cooperation Day 2018 w Polsce oraz 13 szkoleń dla
potencjalnych beneficjentów II naboru wniosków w ramach PBU 2014-2020, usługę
fotografowania i filmowania projektów, usługi transportowe oraz zakup drukarki na potrzeby
Biura OT.
1.a.14 – „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 20142020”




Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowany
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament
Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2015 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 12 931 735,00 zł
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Poniesione
w I półroczu br.
4 876 371,00 zł
1 975 789,09 zł
- wydatki bieżące, z tego:
4 856 371,00 zł
1 975 789,09 zł
763 423,00 zł
310 594,19 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
4 092 948,00 zł
1 665 194,90 zł
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
20 000,00 zł
0,00 zł
3 144,00 zł
0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
16 856,00 zł
0,00 zł
Budżet Państwa
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Wykonanie planu w zakresie Pomocy Technicznej PO WER na 2018 rok kształtuje się na
poziomie 40,52%.
Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie
wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję
Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału
instytucjonalnego (wynagrodzenie pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia,
koszty organizacyjne i administracyjne instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu
wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.
W I półroczu 2018 r. zadanie w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc techniczna PO WER
2014-2020” realizowane było w podziale na szczegółowe zadania: „Ewaluacja”, „Informacja
i promocja”, „Kontrola”, „Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne”, „Podnoszenie
kwalifikacji pracowników”, „Wsparcie eksperckie i prawne”, „Wsparcie procesu realizacji” oraz
„Zatrudnienie (tylko umowy o pracę)”.
W ramach powyższych zadań sfinansowano koszty związane z: wykonaniem badania
ewaluacyjnego pn. „PO WER dla zawodowców – ocena wsparcia udzielonego absolwentom
szkół zawodowych w ramach PO WER w województwie podkarpackim w obszarach
kluczowych dla rozwoju regionu” oraz wynagrodzeniem Eksperta świadczącego doradztwo
merytoryczne związane z realizacją przedmiotowego badania, realizacją działań
informacyjno-promocyjnych (m.in. ogłoszenia w prasie,
organizacja spotkania
informacyjnego, utrzymanie strony internetowej); realizacją zadań w obszarze kontroli
projektów realizowanych w ramach Osi I PO WER (delegacje służbowe pracowników oraz
paliwo do samochodu służbowego wykorzystywanego na potrzeby wykonania ww. kontroli);
finansowaniem wydatków związanych z funkcjonowaniem instytucji i zakupem materiałów
i wyposażenia w zakresie niezbędnym do prawidłowego pełnienia roli IP PO WER (zakup
materiałów biurowych i eksploatacyjnych, opłata czynszu i mediów, opłata za zakup usług
telekomunikacyjnych, pocztowych, koszty badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych,
a także świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów do pracy przy
komputerze); realizacją polityki szkoleniowej tj. ponoszenia wydatków na szkolenia dla
pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER 2014-2020 oraz finansowanie
delegacji służbowych w związku z uczestnictwem pracowników w konferencjach, grupach
roboczych oraz innych spotkaniach związanych z realizacją PO WER 2014-2020; a także
z zatrudnianiem pracowników - finansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracowników WUP
zaangażowanych w programowanie, zarządzanie, wdrażanie, rozliczanie, monitorowanie,
ocenę, kontrole, ewaluację oraz informację i promocję PO WER 2014-2020, a także
częściowe sfinansowanie ww. świadczeń dla pracowników tzw. komórek obsługowych
zajmujących się obsługą ww. stanowisk.


Nakłady finansowe

Plan 2018

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Ze względu na cel i charakter działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia
pt. „Pomoc techniczna PO WER 2014-2020” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej
nie istnieje zagrożenie niewykonania celu, któremu służą środki Pomocy Technicznej
PO WER.
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1.a.15 – „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących
psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”
 Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
 Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
 Łączne nakłady finansowe: 313 705,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
66 721,00 zł
19 485,86 zł
- wydatki bieżące, z tego:
66 721,00 zł
19 485,86 zł
56 233,00 zł
16 422,66 zł
Budżet Unii Europejskiej
10 488,00 zł
3 063,20 zł
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
0,00 zł
0,00 zł


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Projekt pn. „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących
psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”, realizowany jest
w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim (ROPS Kielce) i Województwem
Podkarpackim (ROPS Rzeszów) oraz trzema organizacjami pozarządowymi, działającymi
odpowiednio na terenie powyższych województw. Na terenie województwa podkarpackiego
jest to Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” z siedzibą
w Dębicy. Stowarzyszenie będzie wdrażało opracowany standard na terenie gminnych
jednostek samorządu terytorialnego.
W odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze partnera, Gmina Żyraków złożyła wniosek
o uczestnictwo w przedmiotowym zadaniu. Posiada ona lokal, który może być zaadoptowany
na mieszkania wspomagane, mieszczące się w Straszęcinie 123. Stowarzyszenie Rodziców
i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” z siedzibą w Dębicy będzie prowadziło
mieszkanie wspomagane i wdrażało opracowany standard na terenie Gminy Żyraków.
W ramach realizacji projektu odbyła się wizytacja mieszkania, które gmina przeznaczyła na
mieszkanie wspomagane. Został powołany zespół ds. opracowania modelowego standardu,
w skład, którego wchodzi specjalista ds. merytorycznych projektu ROPS Rzeszów oraz
powołano Zespół Monitorujący. Od miesiąca maja odbywają się cotygodniowe spotkania
u Lidera projektu ROPS Lublin:
1. W dniu 28.05.2018 r.– spotkanie organizacyjne.
2. W dniu 5.06.2018 r.– podstawy prawne funkcjonowania mieszkań chronionych w Polsce,
wytyczne unijne; prezentacja mieszkań na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego.
3. W dniu 12.06.2018 r.– prezentacja mieszkań chronionych/wspomaganych na terenie
Polski oraz przykłady zagraniczne; definicja osoby chorującej psychicznie w modelowym
rozwiązaniu mieszkania wspomaganego oraz profil użytkownika mieszkania wspomaganego
w projekcie.
4. W dniu 19.06.2018 r.– opracowanie kompleksowego profilu, kryteria przyjęcia do
mieszkania wspomaganego, rekrutacja.
5. W dniu 26.06.2018 r. – kryteria funkcjonalne – przedstawienie skal opisujących
funkcjonowanie osoby chorującej psychicznie w różnych sferach życia; dostosowanie
odpowiedniego zakresu i rodzajów wsparcia do różnych poziomów funkcjonowania.
6. W dniu 3.07.2018 r.– zasady uniwersalnego projektowania jako wyznacznik standardu
lokalu w mieszkaniu wspomaganym.
Na każdym etapie projektu prowadzona jest współpraca z Liderem i innymi partnerami
projektu.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W trakcie opracowywania standardu istnieje możliwość wycofania się Beneficjenta. Mogą
pojawić się czasowe przesunięcia zadań w ramach I kamienia milowego.
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1.a.16 – „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy
zastępczej”





Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 4 267 434,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
2 841 910,00 zł
2 841 910,00 zł
2 525 337,00 zł
30 568,00 zł
286 005,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
469 471,33 zł
469 471,33 zł
456 575,88 zł
12 895,45 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W ramach projektu jako koszty bezpośrednie realizowane są 2 zadania oraz koszty
pośrednie:
Zadanie 1. Organizacja szkoleń stacjonarnych z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
W ramach zadania ponoszono koszty związane z wypłatą wynagrodzenia specjalistów ds.
diagnozy potrzeb szkoleniowych w wymiarze 2/5 etatu – województwo podkarpackie i 1/3
etatu – województwo świętokrzyskie, podlaskie, lubelskie do miesiąca marca.
Przeprowadzona została ponowna diagnoza potrzeb szkoleniowych uczestników projektu we
wszystkich województwach. W związku z tym wysłane zostały pisma i e-maile do
potencjalnych grup docelowych projektu wraz z zagadnieniami tematycznymi
proponowanych szkoleń z możliwością zgłaszania własnych uwag, sugestii, propozycji
szkoleń przez adresatów do programów merytorycznych. W ramach zadania
przeprowadzono postępowania na usługi społeczne dot. : „Organizacji spotkań
superrewizyjnych
obejmujących
zapewnienie
trenerów”,
„Organizacja
spotkań
superwizyjnych, obejmująca zapewnienie sal i wyżywienia”, „Organizacja szkoleń
ponadregionalnych obejmujących zapewnienie sal, wyżywienia i noclegów”, „Organizacja
szkoleń ponadregionalnych obejmujących zapewnienie trenerów”, „Usługi organizacji
szkoleń, obejmujących zapewnienie sal i wyżywienia”, „Usługi organizacji szkoleń,
obejmujących zapewnienie trenerów”. Podpisano umowy dot. ww. postępowań
dla wszystkich Partnerów. W ramach zadania prowadzona była rekrutacja na szkolenia
stacjonarne, ponadregionalne i superwizję.
Na terenie województwa podkarpackiego zrealizowano: marzec – 2 superwizje, kwiecień –
2 superwizje, maj – 2 superwizje, 3 szkolenia ponadregionalne dot. kompetencji
interpersonalnych, 1 szkolenie dla pracowników wojewody, 3 szkolenia powiatowe, czerwiec
– 4 superwizje, 2 szkolenia ponadregionalne dot. kompetencji interpersonalnych, 2 szkolenia
dla pracowników wojewody, 24 szkolenia powiatowe.
Na terenie województwa świętokrzyskiego zrealizowano: w styczniu 2018 r. – 10 szkoleń
jednodniowych, w lutym – 11 szkoleń jednodniowych, w marcu – 3 szkolenia jednodniowe,
1 – superwizja, kwiecień – 1 superwizja, maj – 1 superwizja, maj – 2 superwizje, czerwiec –
11 szkoleń powiatowych, 1 superwizja.
Na terenie województwa lubelskiego zrealizowano: kwiecień – 1 superwizja, maj –
3 superwizje, czerwiec – 23 szkolenia powiatowe, 2 superwizje.
Na terenie województwa podlaskiego zrealizowano: marzec – 1 superwizja, kwiecień –
1 superwizja, maj – 1 superwizja, czerwiec – 18 szkoleń powiatowych, 1 superwizja.
W ramach oszczędności w projekcie zaplanowano realizację cyklicznych spotkań
superwizyjnych.
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Zadanie 2. Organizacja szkoleń w formule e-learning z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
W ramach zadania ponoszono koszty związane z wypłatą wynagrodzenia dla specjalisty ds.
e-learning. W danym okresie personel współpracował z Wykonawcą w zakresie ustaleń
dotyczących opracowania modułów w zakresie merytorycznym i technicznym na platformie.
Promocja e-learningu odbywała się na bieżąco w toku prowadzenia rekrutacji na szkolenia,
wysyłanie e-mail, rozmów telefonicznych. W bieżącym okresie rozpoczęto procedurę
rejestracji zgłoszeń na platformę. W ramach oszczędności w projekcie zaplanowano
wzbogacenie platformy o nowe możliwości.
Koszty pośrednie:
W ramach kosztów pośrednich ze środków europejskich zapłacone zostały wynagrodzenia
pracowników zatrudnionych w ramach projektu: Kierownika projektu – 1 etat, Asystenta
Kierownika projektu- ¾ etatu (styczeń, Specjalisty ds. rozliczeń finansowych – 1 etat (½
koszty pośrednie, ½ wkład własny – w miesiącu styczniu, ½ koszty pośrednie, ½ wkład
jednostki – pozostałe miesiące), obsługa prawna w miesiącu marzec, kwiecień. W ramach
kosztów pośrednich każdy z partnerów ponosił koszty wynagrodzenia ½ etatu koordynatora
regionalnego.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W wyniku realizacji projektu pojawiły się duże oszczędności wynikające z przeprowadzonych
postępowań przetargowych i realizacji szkoleń (ok. 1 200,00 zł.). W związku z powyższym
w piśmie nr PF.0702.11.2018BR z dnia 30.05.2018r. zaproponowano zagospodarowanie
oszczędności. Propozycje zostały pozytywnie zaakceptowane przez IP pismem
DWF.V.74224.18.1.2018.EBu z dnia 14.06.2018r.
1.a.17 – „Liderzy kooperacji”




Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Okres realizacji zadania: 2018 – 2021
Łączne nakłady finansowe: 12 893 573,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

Plan 2018
3 304 152,00 zł
3 304 152,00 zł
2 784 739,00 zł
519 413,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
2 050 260,52 zł
2 050 260,52 zł
1 727 959,56 zł
322 300,96 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,
Edukacja, Rozwój, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna finansowanego ze środków
EFS na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie POWR.02.05.00-000208/1700.
W okresie rozliczeniowym 01.01.2018– 30.06.2018 r. w ramach Zadania 1 powołano Zespół
ds. Modelu w składzie: specjalista regionalny, specjalista ds. oceny zasobów i wdrażania,
konsultant naukowy, konsultant prawny, dwóch doradców. Zespół został powołany na mocy
Zarządzenia Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
nr 13A/2018.
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Na poziomie Makroregionalnym:
•
Zorganizowano spotkanie Zespołów ds. Modelu z województw: podkarpackiego,
lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Spotkanie odbyło się w dniach
26-27.04.2018r. w Lublinie. Ustalono szczegółowy harmonogram prac na najbliższe
miesiące i wstępny termin kolejnego spotkania. W spotkaniu uczestniczyli członkowie
i członkinie Zespołów ds. Modelu Lidera i Partnerów. W związku z początkowym etapem
realizacji projektu nie wszystkie Zespoły były w pełnym składzie osobowym.
•
Zorganizowano spotkanie powołujące Komitet Sterujący projektem, które odbyło się
27 kwietnia 2018r. w Lublinie. Podpisano Porozumienie i Regulamin regulujące zasady pracy
Komitetu.
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace koncepcyjne, analityczne i konsultacyjne
na poziomie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Pracownicy merytoryczni ROPS
w Rzeszowie pozostawali w bieżącym kontakcie z Partnerami projektu, celem wymiany
doświadczeń w zakresie realizacji bieżących zadań.
Na poziomie regionalnym:
•
Po analizie danych zastanych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej
przeprowadzono rekrutację Gmin i Powiatów z terenów wiejskich do udziału w projekcie.
Zrekrutowano 8 Gmin i 6 Powiatów. Rekrutację prowadzono w oparciu o Regulamin,
dostępny na stronie internetowej Lidera i miała ona charakter otwarty, z zachowaniem
równości dostępu dla wszystkich gmin wiejskich z województwa. Podpisano Porozumienia
o współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z 14 podmiotami.
•
Pracownicy merytoryczni spotykali się z przedstawicielami instytucji na poziomie
gminy i powiatu celem udzielania informacji dotyczących działań w projekcie.
•
Przeprowadzono rekrutację wojewódzkich podmiotów sektorowych. Informacja
o naborze została upubliczniona na stronie internetowej ROPS w Rzeszowie. Do udziału
w projekcie zakwalifikowano 6 instytucji na szczeblu wojewódzkim. Przedstawiciele ww.
instytucji w lipcu wezmą udział w szkoleniu.
Koszty pośrednie – zgodnie z podpisaną umową realizacji projektu na wydatki związane
z kosztami pośrednimi przysługuje ryczałt w wysokości 10% kosztów bezpośrednich
projektu.
W ramach kosztów pośrednich zatrudniona została osoba na cały etat pełniąca funkcje:
kierownik projektu na pół etatu oraz koordynator regionalny na drugie pół etatu, księgowy
projektu w wymiarze 1 etat oraz specjalista ds. zamówień publicznych w wymiarze 2/5 etatu.
W okresie od kwietnia do czerwca 2018 r. wypłacone zostały wynagrodzenia ww. osób oraz
koszty administracyjne, sprzątanie, c.o., energia, woda i śmieci, monitoring, ścieki, telefon
i Internet. Poniesione zostały również koszty usługi radcy prawnego, delegacji dla zespołu
projektowego, odpisu na ZFŚS.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Dwukrotnie prowadzono rekrutację na stanowisko Specjalisty ds. e-edukacji. W drodze
postępowania nie wyłoniono kandydatów spełniających warunki niezbędne do zatrudnienia.
Rekrutacja na ww. stanowisko będzie prowadzona powtórnie.
1.a.18 – „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Biuro Informacji o Funduszach Europejskich
Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 10 522 920,00 zł

Województwa
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Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa

Plan 2018
2 167 419,00 zł
2 167 419,00 zł
1 842 306,00 zł
325 113,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
803 655,29 zł
803 655,29 zł
683 105,88 zł
120 549,41 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Realizacja zadania (stan na dzień 30 czerwca 2018 r.) odbywa się terminowo.
Wydatkowanie w I półroczu 2018 roku osiągnęło pułap 37,08% kwoty planowanych
nakładów finansowych w 2018 r.
W ramach projektu „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” prowadzone są na terenie
województwa podkarpackiego działania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje
5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu, Mielcu i Sanoku,
prowadzony jest również Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje
obecnie 21 konsultantów.
Od początku roku przeprowadzono 41 spotkań informacyjnych dla ok. 800 beneficjentów
i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich. Przeprowadzono również 27 spotkań
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło ponad
670 uczniów.
Konsultanci uczestniczyli w 14 imprezach, konferencjach, targach i 98 Mobilnych Punktach
Informacyjnych podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania
projektów. Brali udział w 11 konferencjach w roli prelegentów na zaproszenie różnych
instytucji.
Notuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy
Punktów. Od początku 2018 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 6 150 porad
bezpośrednich, blisko 8 086 porad drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na blisko
605 zapytań w formie elektronicznej. Przeprowadzono również 19 konsultacji indywidualnych
u klienta, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych konsultacji związanych z Funduszami
Europejskimi.
Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych
Funduszami Europejskimi
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Nie istnieją zagrożenia związane z realizacją projektu. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian
w WPF w zakresie zadania.
1.a.19 – „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub
aktualizacji programów rewitalizacji”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2015 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 4 099 906,00 zł

Województwa
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Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
2 874 154,00 zł
2 874 154,00 zł
2 438 958,00 zł
4 792,00 zł
430 404,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
300 326,59 zł
300 326,59 zł
252 503,72 zł
3 263,26 zł
44 559,61 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W styczniu i lutym br. zostały poniesione wydatki na wynagrodzenie koordynatorów projektu
oraz pracowników zaangażowanych w realizację postanowień Umowy nr DPT/BDGII/POPT/125/15 z dnia 23 grudnia 2015 r. z Ministerstwem Rozwoju na realizację Zadania
polegającego na przeprowadzeniu Konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację
programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego
w ramach Zespołu ds. rewitalizacji. Ponadto sfinansowano koszt związany
z wynagrodzeniem biegłego rewidenta przeprowadzającego kontrolę sprawozdania rocznego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
Do 30 czerwca br. wypłacono środki finansowe pochodzące z dotacji dla 10 gmin
(I i II edycja Konkursu dotacji) w wysokości: 267 694,57 zł. W trakcie weryfikacji przez Zespół
ds. rewitalizacji, programów rewitalizacji (I i II edycja) na 30.06.2018 r. było 4 Gminy
oczekujące na zatwierdzenie sprawozdania z realizacji projektu i wpis do Wykazu
programów rewitalizacji województwa podkarpackiego. W dniu 17 kwietnia 2018 r. Zarząd
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił III edycję Konkursu dotacji. Warunkiem
udziału w konkursie dotacji jest uzyskanie przez gminy wpisu do Wykazu programów
rewitalizacji gmin województwa podkarpackiego na moment złożenia wniosku o przyznanie
dotacji. W I półroczu br. zostało złożonych 11 wniosków o przyznanie dotacji, z czego
Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał dotację 3 gminom. Trwa ocena pozostałych
wniosków. Wnioski ocenione pozytywnie formalnie przekazywane są na bieżąco do oceny
merytorycznej i kierowane do rozstrzygnięcia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.
Do 3 sierpnia br. trwa nabór wniosków w Konkursie dotacji - III edycja.
Ponadto, wydłużono okres realizacji Projektu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego
w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji do 30 września br. Wydłużenie tego
terminu skutkowało podpisaniem Aneksu nr 7 do ww. Umowy w dniu 18 czerwca 2018 r.
Biorąc pod uwagę wydłużony okres realizacji, nie poniesiono wydatku w ramach działania
nr 7 Działania promocyjne dot. pozostawienia jednego artykułu o efektach projektu na
zakończenie realizacji projektu.
W 2018 r. niewykorzystana kwota na dotacje udzielane wybranym w konkursie
wnioskodawcom wynikała z niskiej jakości przekazanych programów rewitalizacji do oceny
przez Zespół ds. rewitalizacji, co skutkowało utratą dotacji przez 48 gmin. Łączna wartość
utraconej dotacji przez gminy dotacji wynosi: 1 715 931,21 zł, tj. 59 % ogólnej kwoty
przeznaczonej na dotacje dla gmin. Biorąc powyższe pod uwagę została ogłoszona III edycja
Konkursu dotacji. Warunkiem udziału w ww. Konkursie dotacji jest uzyskanie wpisu
programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego.
Łącznie 19 gmin, które utraciło dotację w I i II edycji Konkursu dotacji uzyskało wpis
programów rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji województwa podkarpackiego.
W trakcie oceny przez Zespół ds. rewitalizacji pozostało 4 programy rewitalizacji.
W związku z niezakończoną realizacją Projektu do 30 czerwca 2018 r., zostaną poniesione
jeszcze wydatki dot. dotacji dla Gmin, wynagrodzenie dla biegłego rewidenta
przeprowadzającego kontrolę sprawozdania końcowego z realizacji projektu oraz wydatki
dotyczące artykułu o efektach projektu.
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 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Zagrożeniem jest niepełne wykorzystanie alokacji środków UE i BP w ramach projektu
przeznaczonych na dotacje dla gmin na opracowanie albo aktualizację programu
rewitalizacji. Jest to uwarunkowane niską wartością realizowanych projektów przez gminy,
brakiem uzyskiwania wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa
podkarpackiego, co warunkuje wypłatę środków. Departament Rozwoju Regionalnego ogłosił
trzecią edycję Konkursu dotacji, w którym mogą wziąć udział m.in. gminy, które nie uzyskały
pozytywnej oceny opracowanego programu rewitalizacji po pierwszej korekcie w ramach
poprzednich edycji Konkursu dotacji i tym samym utraciły możliwość refundacji poniesionych
wydatków. Warunkiem jest, aby program rewitalizacji (kolejna korekta) został pozytywnie
zweryfikowany i uzyskał wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa
podkarpackiego. Zwiększy to ilość wykorzystanych środków na ww. zadanie w projekcie.
1.a.20 – „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska
depopulacji”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2018 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 850 000,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2018
37 300,00 zł
37 300,00 zł
31 705,00 zł
5 595,00 zł
0,00 zł

Województwa

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

Pismem z dnia 18.07.2018r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju poinformowało Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego o rozstrzygnięciu konkursu dotacji na
działania w ramach wspólnych prac analitycznych Regionalnych Obserwatoriów
Terytorialnych (ROT), finansowanego ze środków POPT 2014-2020 oraz przyznaniu
dofinansowania na realizację projektu „Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin
z uwzględnieniem zjawiska depopulacji”. Ministerstwo zwróciło się również z prośbą
o dostarczenie dokumentacji niezbędnej do przygotowania umowy dotacyjnej. Dokumenty
zostaną przesłane do MIiR w pierwszych dniach sierpnia.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.21 – „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą
Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”





Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2015 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 29 442 131,00 zł
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Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

Plan 2018
6 437 567,00 zł
0,00 zł
6 437 567,00 zł
3 802 343,00 zł
2 635 224,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
1 905 706,72 zł
0,00 zł
1 905 706,72 zł
1 320 574,72 zł
585 132,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Zakończono prace budowlane w dniu 06.07.2018 r.
Komisja odbioru obiektu została powołana przez Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie oraz
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na podstawie zawiadomienia
Inżyniera Kontraktu nr IK-4161-DW/385/18 z dnia 12.04.2018 r.
Komisja dokonała odbioru końcowego robót realizowanych na podstawie decyzji nr IX.7820.1.4.2016 z dnia 18.07.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz
umowy nr 159.ZP.2312.97.2016 z dnia 24.10.2016 r., wraz z aneksami nr 1 z dnia
22.12.2016 r., aneksem nr 2 z dnia 22.05.2017 r., aneksem nr 3 z dnia 23.06.2017 r.,
aneksem nr 4 z dnia 25.07.2017 r., aneksem nr 5 z dnia 06.11.2017 r., aneksem nr 6 z dnia
14.02.2018 r., aneksem nr 7 z dnia 30.05.2018 r. i aneksem nr 8 z dnia 22.06.2018 r.
Wartość robót według w/w umowy wraz z aneksami wynosi ( brutto): 70 923 941,75 zł.
Odcinek miejski: 48 696 441,30 zł
Odcinek pozamiejski: 22 227 500,45 zł
Wartość robót wykonanych ( brutto) 70 923 941,73 zł (siedemdziesiąt milionów dziewięćset
dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych 73/100);
Odcinek miejski: 48 696 441,28 zł
Odcinek pozamiejski: 22 227 500,45 zł
Ocena jakości wykonanych robót: dobra
Zrealizowano wskaźnik: Odcinek pozamiejski - długość wybudowanych dróg wojewódzkich
1,09 [km]
1) Roboty drogowe
- budowa odcinka drogi wojewódzkiej w granicach administracyjnych Rzeszowa oraz
odcinka poza granicami miasta o łącznej długości ok. 3.46 km,
- rozbudowa odcinka drogi krajowej DK9 długości ok. 0.55 km,
- budowa węzła drogowego typu WC na połączeniu drogi wojewódzkiej oraz drogi krajowej
DK9
- budowa 3 skrzyżowań skanalizowanych z drogami poprzecznymi
- przebudowa skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo na przecięciu drogi wojewódzkiej
z ul. Przemysłową,
- przebudowa 1 skrzyżowania skanalizowanego,
- budowa 15 odcinków dróg serwisowych,
- budowa zatoki autobusowej,
- budowa chodników oraz ścieżek rowerowych
- wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowa elementów systemu odwodnienia,
2) Obiekty inżynierskie
- budowa obiektu w ciągu DK9
- budowa przejazdu drogowego w ciągu drogi gminnej
- budowa przepustów i przejść dla zwierząt
3) Kanalizacja deszczowa
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
4) Zieleń
- wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie,
- nasadzenia.
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5) Urządzenia ochrony środowiska
- budowa ekranów akustycznych,
- budowa przejść dla zwierząt,
- zabudowa urządzeń oczyszczających ścieki drogowe przed wprowadzeniem
do odbiorników.
6) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- elementy oznakowania pionowego i poziomego,
- bariery ochronne,
- wygrodzenia dla pieszych.
7) Oświetlenie
- budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej na całym odcinku, (na odcinku
od ul. Przemysłowej do ul. Podkarpackiej wykorzystanie części istniejącej instalacji),
- budowa oświetlenia skrzyżowań drogi wojewódzkiej z ulicami poprzecznymi,
- budowa oświetlenia łącznika drogi wojewódzkiej z ul Podkarpacką (DK9) wraz z rondami,
- przebudowa oświetlenia odcinka ul Podkarpackiej (DK9),
8) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:
- linie elektroenergetyczne,
- sieci teletechniczne i teleinformatyczne,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa,
- sieć wodociągowa,
- sieć gazowa.
- rowy melioracyjne.
9) Rozbiórki:
- budynków kolidujących z przedmiotową inwestycją,
- elementów dróg i ulic,
- elementów sieci uzbrojenia terenu,
- elementów małej architektury i ogrodzeń,
- innych elementów kolidujących z inwestycją.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.22 – „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła
DK 9 w Rudnej Małej”
 Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
 Łączne nakłady finansowe: 80 653 957,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
27 836 985,00 zł
0,00 zł
27 836 985,00 zł
20 373 937,00 zł
7 463 048,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
6 315 742,09 zł
0,00 zł
6 315 742,09 zł
6 282 227,54 zł
33 514,55 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Zakończono roboty budowlane. Protokół odbioru końcowego został podpisany 21 sierpnia
2018r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
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1.a.23 – „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową
obwodnicy Czudca”




Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 84 839 469,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
49 240 722,00 zł
0,00 zł
49 240 722,00 zł
41 465 881,00 zł
7 774 841,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
12 086 050,85 zł
0,00 zł
12 086 050,85 zł
12 061 457,15 zł
24 593,70 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Trwają zaawansowane roboty na zadaniu, m.in. Wykonawca zrealizował:
Roboty drogowe:
 Wykonywanie nasypu;
 Zdjęcie warstwy humusu;
 Rozbiórka nasypu przeciążeniowego;
 Wykonywanie wzmocnienia podłoża w postaci materaca bazowego;
 Wykonywanie zwieńczenia kolumn przemieszczeniowych;
 Wykonywanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem;
 Układanie krawężników granitowych;
 Układanie krawężników betonowych oraz obrzeży;
 Wzmocnienie podłoża za pomocą warstwy z kruszywa łamanego na georuszcie;
 Wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;
 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej;
Roboty mostowe:
 Wykonywanie pali typu Franki – przepust P-4;
 Wykonywanie betonu wyrównawczego pod ławy fundamentowe – EG-2; przepust
P-7;
 Skuwanie głowic pali – EG-2, MG-0; przepust P-7;
 Wykonywanie platformy pod ustroje nośne – EG-1, EG-2;
 Wykonywanie deskowania filarów oraz przyczółków – EG-1, EG-2;
 Wykonywanie zbrojenia ławy fundamentowej – EG-2;
 Wykonywanie zasypki fundamentów – EG-1;
Roboty branżowe:
 Kanalizacja sanitarna (zabezpieczenie rurą dwudzielną);
 Kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami oczyszczającymi (regulacja studni,
montaż studni oraz wpustów);
 Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej ORSS;
 Budowa oświetlenia drogowego – ułożenie rury ochronnej w km 1+800.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
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1.a.24 – „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do
skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”





Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2015 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 18 743 256,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
15 821 301,00 zł
0,00 zł
15 821 301,00 zł
12 384 232,00 zł
3 437 069,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
3 242 839,64 zł
0,00 zł
3 242 839,64
3 115 659,29
127 180,35



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Trwają prace budowlane, wykonano:
- rozbiórkę zjazdów,
- frezowanie i rozbiórkę podbudowy w km 5+130 – 5+440 jezdnia prawa oraz na ul. Orkana
str. lewa,
- roboty ziemne, warstwę ulepszonego podłoża, drenaż, krawężnik, ściek z kostki,
podbudowę z kruszywa i podbudowę bitumiczną w km 5+130 – 5+440 jezdnia prawa oraz na
ul. Orkana str. lewa,
- warstwę wiążącą w km 5+130 – 5+440, 5+730 – 5+860 j. prawa oraz na ul. Orkana,
- zbrojenie, deskowanie i betonowanie przyczółków,
- część kabli oświetlenia ulicznego,
- przebudowę kabli miedzianych (dokończenie),
- kanalizację deszczową: przejście pod ul. Orkana, pozostałe przykanaliki i wpusty
na ul. Orkana.
Ponadto prowadzone były prace geodezyjne, utrzymywano zaplecze i oznakowanie.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.25 – „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/
Departament
Zarządzania
Regionalnym
Programem
Operacyjnym
Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
Łączne nakłady finansowe: 326 374 141,00 zł
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Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa

Plan 2018
50 243 323,00 zł
50 093 323,00 zł
7 513 999,00 zł
42 579 324,00 zł
150 000,00 zł
22 500,00 zł
127 500,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
20 551 736,16 zł
20 551 736,16 zł
3 082 766,39 zł
17 468 969,77 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W zakresie przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc
Techniczna, w rozdziałach 75018 i 85332, na rok 2018 zaplanowane zostały wydatki
w łącznej kwocie 50 243 323,00 zł. Obecnie wykonanie stanowi 40,90% planu i jest to kwota
20 551 736,16 zł. Pozostałe środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie, będą
wydatkowane w II połowie br., zgodnie z harmonogramami.
Wykazane kwoty wydatków na 2018 rok w ramach zadania - RPO WP na lata 20142020 Pomoc Techniczna wynikają z siedmiu decyzji o dofinansowaniu, zawartych w dniu
20 grudnia 2017 r., a także jednej decyzji dotyczącej projektu wieloletniego, podpisanej
w dniu 8 września 2015 r., w kwotach zaplanowanych na bieżący rok.
W ramach powyższych decyzji realizowane są projekty o następującej wartości
całkowitej:
a) „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze
edukacyjno-promocyjnym i procedurę odwoławczą w 2018 roku" – 2 950 000,-zł (w tym
wkład UE 2 507 500,- zł, wkład własny 442 500,- zł);
b) „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2018 roku" – 130 000,-zł (w tym wkład
UE 110 500,- zł, wkład własny 19 500,- zł);
c) „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020" – 360 000,-zł (w tym wkład UE
306 000,- zł, wkład własny 54 000,- zł);
d) „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP
w 2018 r." – 26 142 840,-zł (w tym wkład UE 22 221 414 zł, wkład własny 3 921 426 zł);
e) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) służącego
do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie" – 388 680,-zł (z tego na rok 2018 przewidziana została kwota
55 504,- zł, w tym wkład UE 47 178,- zł, wkład własny 8 326,- zł);
f) „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie na rok 2018" – 15 457 957,-zł (w tym wkład UE 13 139 263,45 zł, wkład własny
2 318 693,55 zł);
h) „Wsparcie UMWP w Rzeszowie w związku z realizacją RPO WP w 2018 roku” –
4 847 020,- zł (w tym wkład UE 4 119 967,- zł, wkład własny 727 053,- zł);
i) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie
dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2018” – 300 000,- zł
(w tym wkład UE 255 000,- zł, wkład własny 45 000,- zł).
Projekt dotyczący programu LSI jest realizowany w latach 2015-2022, z czego
w ostatnich dwóch latach nie będą ponoszone wydatki.
Poziom dofinansowania środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, w ww. projektach stanowi 85%, zaś pozostałe 15% jest
finansowane ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.
Natomiast, limity wydatków w pozostałych latach znajdą odzwierciedlenie w decyzjach,
będących efektem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Proces
składania wniosków aplikacyjnych w ramach PT RPO WP 2014-2020 co do zasady odbywa
się w IV kwartale roku poprzedzającego realizację projektów.
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 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Biorąc pod uwagę przyjęte założenia dotyczące wykonania powyższych zadań, nie
przewiduje się występowania ewentualnych zagrożeń w toku ich realizacji.
1.a.26 – „Inteligentne specjalizacje - narzędzie
i konkurencyjności województwa podkarpackiego”


wzrostu

innowacyjności




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2021
Łączne nakłady finansowe: 4 240 500,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej


Plan 2018
1 235 263,00 zł
1 010 000,00 zł
1 010 000,00 zł
225 263,00 zł
225 263,00 zł

Województwa

Poniesione
w I półroczu br.
56 901,50 zł
56 901,50 zł
56 901,50 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

W I półroczu 2018r. zorganizowano 4 panele:
•
Panel IS „Lotnictwo i Kosmonautyka” 29.03.2018 r., udział wzięło 30 osób,
•
Panel IS „Motoryzacja” 20.04.2018 r., udział wzięło 26 osób,
•
Panel IS „ICT” 10.05.2018 r., udział wzięło 19 osób,
•
Panel IS „Jakość Życia” (Klimat i Energia) 30.05.2018 r.), udział wzięło 20 osób
- Pracownicy zaangażowani w realizację projektu brali udział w delegacjach zagranicznych
i delegacji krajowej :
•
warsztaty organizowane przez Komitet Regionów w Brukseli w dniu 7 marca br.,
•
VI posiedzenie Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji
w Zakopanem w dniach 15-16 marca br.,
•
IV Forum Współpracy Międzyregionalnej „Europe let’s cooperate” zorganizowane
przez Wspólny Sekretariat Techniczny Interreg Europa 2014-2020 w Brukseli w dniu
22 marca br.,
•
Regionalne Forum Innowacji w Bratysławie współorganizowane przez Bank
Światowy w dniach 22-24 marca br.,
•
warsztaty „Peer eXchange and Learning (PXL)” organizowane przez S3 Platform
(Agendę Komisji Europejskiej) w Bilbao w dniu 12 kwietnia br.,
•
konferencja współorganizowana z Parlamentem Europejskim w Berlinie
„Zwiększenie synergii z europejskimi regionami – Clean Sky - budując synergię z regionami”
w dniu 26 kwietnia br.
W I półroczu 2018 r. w ramach projektu:
- ogłoszono zamówienie publiczne na usługę polegającą na zaprojektowaniu, wykonaniu
i wdrożeniu serwisu internetowego poświęconego m.in. monitorowaniu inteligentnych
specjalizacji. Podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą na kwotę 107.600,- zł,
- ogłoszono zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy, który odpowiedzialny będzie
za opracowanie systemu monitoringu i ewaluacji Strategii RIS. Podpisano umowę
z wyłonionym wykonawcą,
- podpisano umowę z Politechniką Rzeszowską na wykonanie działań o charakterze
promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji poprzez
udział drużyny z Politechniki Rzeszowskiej – Legendary Rover
w międzynarodowych zawodach łazików marsjańskich organizowanych w Stanach
Zjednoczonych oraz w 2 imprezach, w których łazik weźmie udział.

Strona 29 z 110
RR-IX.301.69.2018.IO

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.27 – „Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–
Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870
w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości
Gorliczyna”


Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
 Łączne nakłady finansowe: 39 079 012,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w
I półroczu br.
 Nakłady finansowe
26 830 707,00 zł
1 732 033,76 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
26 830 707,00 zł
1 732 033,76 zł
21 256 326,00 zł
1 472 228,69 zł
Budżet Unii Europejskiej
2 843 215,00 zł
0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
1 746 166,00 zł
259 805,07 zł
Budżet Państwa
985 00,00 zł
0,00 zł
Inne
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Wykonawca realizuje roboty zgodnie z harmonogramem m.in.
 wykonywał roboty ziemne i umocnienia skarp w obrębie przepustu P11 po str. L i P,
 wykonywał roboty brukarskie na odcinkach Z8 str. P, Z11 str. P i L, Z5 str. L i P, Z6 str. L
i P oraz w obrębie ronda w Sieniawie w km 131+723,04,
 wykonywał roboty ziemne, podbudowy i nawierzchnie na zjazdach indywidualnych
i publicznych na odcinku Z14 str. P, Z11 str. L,
 wykonał prace rozbiórkowe na odcinkach Z8 str. P, Z11 str. P i L, Z5 str. L i P, Z6 str. L
i P,
 wykonał warstwę podbudowy zasadniczej z BA na jezdni ronda w Sieniawie – etap I,
 wykonał warstwę profilowo – wzmacniającą z BA na odcinkach Z11, Z8 oraz na
dojazdach do Ronda w Sieniawie – etap I,
 wykonał warstwę wiążącą z BA na odcinkach Z11, Z8 oraz na dojazdach i jezdni ronda
w Sieniawie – etap I,
 wykonał kanalizację deszczową na odcinkach Z8 str. P i Z11 str. P i L,
 wykonał wypalenie przebudowywanych gazociągów,
 wykonał frezowanie profilujące na docinku 131+750 – 131+903 str. L,
 wykonał zdjęcie humusu w obrębie ronda w Sieniawie i jego dojazdach oraz na odcinku
Z14 i na długości chodnika w km 144+553 – 144+716 str. L
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.28 – "Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną
obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”





Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 24 512 499,00 zł
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Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Inne

Plan 2018
24 450 242,00 zł
0,00 zł
24 450 242,00 zł
20 547 774,00 zł
3 902 468,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W dalszym ciągu trwa faza projektowa jednak z uwagi na niezakończony etap projektowania,
a tym samym brak decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) roboty
budowlane nie zostały rozpoczęte
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W dniu 08.12.2017 r. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o:
 zmianę umownego terminu zakończenia fazy projektowania z dnia 31.12.2017 r.
na dzień 01.03.2018 r.
 zmianę umownego terminu zakończenia Kontraktu z dnia 31.08.2018 r. na dzień
30.09.2019 r.
Zamawiający pismem z dnia 15.02.2018 r. znak PZDW-WFU-3052/RP0886/12/18 odrzucił
wniosek Wykonawcy o wydłużenie terminu umownego kontraktu.
W dniu 26.02.2018 r. Wykonawca pismem znak TT-218-2018/02-05 ponownie przedłożył do
Zamawiającego wniosek, o zmianę umownego harmonogramu rzeczowo-finansowego
w zakresie fazy projektowania, z uszczegółowieniem o zaistniałe okoliczności, które wpłynęły
na wydłużenie fazy projektowania, mające związek z koniecznością opracowania
powtórnego raportu o oddziaływaniu na środowisko. Ponowny wniosek Wykonawcy
o przesunięcie czasu na Wykonanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu
braku uzgodnienia przez PKP PLK S.A. w Rzeszowie projektu budowlanego wiaduktu WD-1
nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże - Krościenko został złożony w dniu 28.03.2018 r.
W odpowiedzi na wystąpienia Wykonawcy dotyczące przesunięcia Czasu na Ukończenie,
Zamawiający w dniu 05.06.2018 r. odrzucił przedstawione w nich argumenty, jako
bezpodstawne i niemożliwe do uznania jako okoliczność niezależna od Wykonawcy
i stanowiąca podstawę do zmiany terminu umownego w oparciu o Warunki Kontraktu.
Zamawiający wniósł ponadto o przedstawienia planu naprawczego i zintensyfikowanie robót,
informując, że brak działań Wykonawcy w tym zakresie może skutkować naliczeniem kar
umownych.
1.a.29 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–
Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”




Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 23 126 994,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa


Plan 2018
15 489 049,00 zł
0,00 zł
15 489 049,00 zł
12 625 048,00 zł
665 775,00 zł
2 198 226,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
2 129 652,81 zł
0,00 zł
2 129 652,81 zł
1 810 204,90 zł
4 259,29 zł
315 188,62 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Trwają zaawansowane roboty budowlane tj.:
- Zdjęcie warstwy humusu i darniny
- Roboty rozbiórkowe
- Wykonanie wykopów i nasypów
- Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej - odwodnienie drogi i terenów przyległych
- Nawierzchnie jezdni
- Chodniki, powierzchnie zabrukowane
- Drogi serwisowe i zjazdy
- Umocnienie dna ścieków
- Krawężniki i obrzeża
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.30 – "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 875 Mielec–Leżajsk”




Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 52 593 217,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa

Plan 2018
51 217 581,00 zł
0,00 zł
51 217 581,00 zł
43 087 195,00 zł
526 763,00 zł
7 603 623,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Zakończono prace projektowe na zadaniu. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (ZRID) w dniu 04.06.2018 r. Przekazano Wykonawcy plac budowy
w dniu 14.06.2018 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Istnieje zagrożenie związane z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na rok
2019.
1.a.31 – "Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–
Przeworsk–Grabownica Starzeńska”
 Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
 Łączne nakłady finansowe: 37 908 120,00 zł
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Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Inne


Plan 2018
7 280 729,00 zł
0,00 zł
7 280 729,00 zł
5 245 659,00 zł
1 905 070,00 zł
130 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

Trwają prace projektowe m.in.
- wystąpiono do Zarządcy linii kolejowej Przeworsk - Dynów z wnioskiem o uzgodnienie
projektów przejazdów kolejowo - drogowych dla których przyjęto rozwiązania zgodne
z wydanymi zaleceniami konserwatorskimi,
- przesłany został do Inżyniera celem weryfikacji i zatwierdzenia raport do ponownej oceny
oddziaływania na środowisko,
- odbyło się robocze spotkanie w siedzibie Zamawiającego, na którym przedstawione zostały
przez przedstawicieli Inżyniera oraz Zamawiającego uwagi do raportu do ponownej oceny
oddziaływania na środowisko do których odnieśli się autorzy raportu oraz Wykonawca,
- trwa procedowanie wniosku o odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Z uwagi na przewlekłość części postępowań administracyjnych, m.in. przed Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Warszawie, w wyniku zmiany i wejścia w życie przepisów nowej ustawy Prawo wodne jak
również wydaniu przez Inżyniera Polecenia nr 1, zmianie uległy pierwotne założenia
harmonogramowe realizacji inwestycji, które w związku z okolicznościami o których mowa
powyżej oraz m.in. w dotychczasowych powiadomieniach o roszczeniach skutkują
wydłużeniem realizacji prac projektowych oraz zmianą przewidywanego terminu złożenia
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD).
Dodatkowo, przedłużające się procedury uzyskania odstępstw od warunków technicznobudowlanych w Ministerstwie Infrastruktury, dodatkowe utrudnienia związane
z zablokowaniem procedur podziału części nieruchomości w Starostwie Powiatowym ze
względu na nakładającą się procedurę podziału nieruchomości dla innej inwestycji a także
rozbieżność stanowisk Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz zarządcy
Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej ws. budowy przejazdów kolejowych w sposób znaczący
wpływa na termin złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID a co za tym idzie wydłużeniem
terminu realizacji inwestycji.
1.a.32 – "Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica
Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”
 Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
 Łączne nakłady finansowe: 24 558 947,00 zł

Strona 33 z 110
RR-IX.301.69.2018.IO

Poniesione
w I półroczu br.
23 835 195,00 zł
6 530 731,84 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
23 835 195,00 zł
6 530 731,84 zł
19 208 018,00 zł
5 513 484,07 zł
Budżet Unii Europejskiej
1 180 000,00 zł
44 280,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
3
389
651,00
zł
972
967,77 zł
Budżet Państwa
57 526,00 zł
0,00 zł
Inne
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Trwają prace budowlane m.in. wykonano:
Branża drogowa:
 wykonanie wykopu km 0+800-1+200,
 wykonanie w-wy mrozoochronnej w km 0+800 – 1+630 i 1+650-2+009,4,
 wykonanie pól materaca geosyntetycznego w km 0+100 – 0+312,45,
 wykonanie koryta DD3 w km 0+009,4-0+620,
 ulepszone podłoże w km 0+658-1+200,
 wykonanie nasypu w-wy nr 2-5 km 0+658-0+800 oraz w-wy nr 41-44 w km 0+100 –
0+294,
 wykonanie podbudowy z kruszywa km 1+200-2+004,9 (z przerwą na drogę gminna
i przebudowywaną sieć gazową),
 roboty ziemne wywóz ziemi, wykopy pod drogi poprzeczne w km 1+200 – 2+000,
Branża mostowa:
 betonowanie oczepów łupów podpora P1, P2,
 demontaż deskowania słupów,
 demontaż podpory tymczasowej i montaż podpory pod podparcie dźwigarów stalowych,
 montaż konstrukcji stalowej,
 wykonanie fundamentów pod mur oporowy,
 układanie muru oporowego,
 zbrojenie płyty pomostu,
 wykonanie zasypki muru oporowego,
Trwa wypłata odszkodowań za grunty.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.


Nakłady finansowe

Plan 2018

1.a.33 – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku
pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”




Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 24 100 000,00 zł
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Poniesione
w
I półroczu br.
 Nakłady finansowe
9 652 933,00 zł
182 555,38 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
9 652 933,00 zł
182 555,38 zł
6 680 765,00 zł
155 172,07 zł
Budżet Unii Europejskiej
1 000 000,00 zł
0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
1 972 168,00 zł
27 383,31 zł
Inne
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Plan 2018

Trwają prace projektowe:
- aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowania,
- oklauzulowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowania,
- zatwierdzenie mapy do celów projektowania przez Inżyniera i Zamawiającego,
- opracowanie projektów podziału nieruchomości,
- uzgodnienie projektów podziału nieruchomości z ODGiK
- złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej,
- wykonanie raportu oddziaływania na środowisko,
- opracowanie projektu budowlanego.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowej:
W dniu 17.11.2017 r. Wykonawca pismem przedłożył do Burmistrza Miasta Jasła wniosek
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie Karty Informacji
Przedsięwzięcia.
W dniu 18.01.2018 r. Wykonawca otrzymał opinię od RDOŚ dot. konieczności wykonania
raportu oddziaływania na środowisko.
W dniu 26.01.2018 r. Wykonawca poinformował Inżyniera o zaistniałej sytuacji związanej
z opóźnieniami w uzyskiwaniu decyzji środowiskowej.
W dniu 16.02.2018 r. Wykonawca otrzymał od Burmistrza Miasta Jasła zawiadomienie
podtrzymujące opinię RDOŚ dot. potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko – konieczność wykonania raportu oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z Subklauzulą 8.4 pkt. 8 Warunków Kontraktu nastąpiły opóźnienia w wydawaniu
decyzji. Decyzja środowiskowa została wydana 20.08.2018r.
1.a.34 – „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec”
 Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
 Łączne nakłady finansowe: 21 834 219,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa

Plan 2018
20 627 509,00 zł
0,00 zł
20 627 509,00 zł
13 934 063,00 zł
4 234 493,00 zł
2 458 953,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
1 668 813,50 zł
0,00 zł
1 668 813,50 zł
1 411 776,47 zł
7 900,00 zł
249 137,03 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Trwają roboty budowlane m.in.:
- wycinka drzew i krzewów wraz z odwozem na miejsce składowania,
- wymiana gruntu przy obiekcie mostowym,
- roboty melioracyjne,
- wykonanie rowu str. lewa 32+800 – 33+590,
- wykonanie ulepszonego podłoża w km 33+500 – 33+550, 33+590 – 33+645,
- wykonanie warstwy mrozoochronnej w km 33+180 – 33+550 33+590 – 33+645,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w km 31+540
– 31+570 , 32+500 – 33+550, 33+590 - 33+645,
- wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego w km 31+300 – 31+560 32+070 – 33+520,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w km 31+300 – 31+560 32+070 –
33+520,
- wykonanie nasypów i wykopów: 44+800 - 45+375,
- wykonanie rowów: 44+800 – 45+375,
- szalowanie płyty ustroju nośnego,
- zbrojenie i betonowania płyty ustroju nośnego,
- przebudowa urządzeń energetycznych niskiego napięcia – Oleszyce,
- przebudowa urządzeń energetycznych niskiego napięcia – Cieszanów.
Trwa wypłata odszkodowań za grunty.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.35 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc
do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”





Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 17 680 561,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa

Plan 2018
17 271 511,00 zł
0,00 zł
17 271 511,00 zł
13 150 784,00 zł
1 800 000,00 zł
2 320 727,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
1 183 024,41 zł
0,00 zł
1 183 024,41 zł
1 005 570,76 zł
0,00 zł
177 453,65 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Trwają prace budowlane na zadaniu m.in.:
•
rozebranie nawierzchni z trylinki na zjeździe,
•
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej z warstwami konstrukcyjnymi,
•
wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o
dużej wytrzymałości,
•
wykonanie warstwy mrozoochronnej,
•
wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem,
•
mechaniczne zdjęcie warstwy humusu,
•
wykonanie nasypów, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod obrzeża
•
wykonanie warstwy wiążącej.
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Branża mostowa - wykonanie wykopu wraz z wyprofilowaniem podłoża pod płytę
przejściową, wykonanie wykopu pod skrzydełka, wiercenie kotew, ułożenie geomembrany,
wykonanie zbrojenia płyty przejściowej, betonowanie płyt przejściowych, wykonanie podłoża
z chudego betonu dla skrzydełek, przygotowanie zbrojenia dla płyty dennej ścianki czołowej
i skrzydełek, przygotowanie deskowania i zbrojenia dla płyty dennej i skrzydełek, wylanie
płyty dennej ścianki czołowej, betonowanie skrzydełek, rozebranie szalunku, wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej skrzydełek, roboty porządkowe.
Trwa wypłata odszkodowań za grunty.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.36 – „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866
Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa”


Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
 Łączne nakłady finansowe: 34 253 137,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w
I półroczu br.
 Nakłady finansowe
27 592 769,00 zł
102 112,61 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
27 592 769,00 zł
102 112,61 zł
23 306 380,00 zł
86 795,72 zł
Budżet Unii Europejskiej
1 626 719,00 zł
5 473,23 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
2 659 670,00 zł
9 843,66 zł
Budżet Państwa


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Trwają prace projektowe. Uzyskano od Wojewody Podkarpackiego decyzję o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Od Inżyniera Kontraktu otrzymano raport z weryfikacji dla projektu wykonawczego – branży
sanitarnej i po wprowadzeniu uwag, przedłożono do ponownej analizy.
Przekazano Inżynierowi Kontraktu projekt wykonawczy, przedmiary i specyfikacje w zakresie
branży drogowej.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.37 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki
na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”




Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 9 586 678,00 zł
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Poniesione
w I półroczu br.
4 738 866,00 zł
0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
4 738 866,00 zł
0,00 zł
3 966 038,00 zł
0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej
313
828,00
zł
0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
459 000,00 zł
0,00 zł
Inne
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:


Nakłady finansowe

Plan 2018

Inżynier Kontraktu wyłoniony w procedurze przetargowej nie podpisał Umowy. Wykonawca
prowadzi obecnie roboty budowlane w oparciu o posiadane zgłoszenie. Prace prowadzone
są w zakresie nawierzchni, przepustów, robót brukarskich. Do końca czerwca zrealizowane
zostały prace budowlane „na zgłoszenie” czyli w procedurze nie wymagającej pozwolenia
na budowę.
Po otrzymaniu Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) nastąpią prace
związane z rondem oraz zatokami. Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 02.03.2018 r. całość
zamówienia należało zrealizować do 18.08.2018 r. Realizacja zadania ulegnie przedłużeniu.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Opóźnienie w uzyskaniu decyzji ZRID.
1.a.38 – „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835
Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”





Lublin-Przeworsk-

Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 42 000 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
1 800 000,00 zł
0,00 zł
1 800 000,00 zł
1 530 000,00 zł
270 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W dniu 12.01.2018 r. został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji
projektowej i innej, uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności
pozwalających na realizację przedmiotowego zadania. W dniu 20.02.2018 r. miało miejsce
otwarcie ofert. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę
2 000 000 zł brutto. Najniższą ofertę złożyła firma S.C. ATTILA M. Królicki, W. Jóźwiak
ul. Marcina Filipa 56/12, 35-323 Rzeszów: − wykonanie dokumentacji: 954 418,50 PLN −
pełnienie nadzoru autorskiego: 479,70 PLN. Podpisanie umowy nastąpiło 26.04.2018. Trwa
opracowanie dokumentacji.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
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1.a.39 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-ŁańcutKańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok
i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”


Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
 Łączne nakłady finansowe: 33 500 000,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
27 407 218,00 zł
7 426,50 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
27 407 218,00 zł
7 426,50 zł
22 859 706,00 zł
5 802,52 zł
Budżet Unii Europejskiej
3 825 762,00 zł
1 623,98 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
721 750,00 zł
0,00
Inne


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W dniu 02.02.2018 r. odbyło się otwarcie ofert przetargu nieograniczonego na roboty
budowlane. W dniu 27.04.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin, AZI-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Odkrywkowa 91, 42-504 Będzin. Zakończenie rzeczowe realizacji zamówienia do dnia
30.11.2018 r., zakończenie finansowe do 14.12.2018 r. Cena Kontraktowa wynosi
24 452 366,43 zł brutto. Inżynier Kontraktu odmówił podpisania umowy, zatem powołano
tymczasowego Inżyniera Kontraktu do czasu rozstrzygnięcia procedury o udzielenie
zamówienia publicznego. W dniu 08.05.2018 r. podpisano umowę z projektantem
sprawującym nadzór autorski, tj. firmą TRASAL Sp. z o.o., ul. Słowackiego 20, 35-060
Rzeszów.
W dniu 11.05.2018 r. został przekazany Wykonawcy dostęp do placu budowy.
W dniu 21.05.2018 r. nastąpiło rozpoczęcie robót. Wykonawca przeprowadził prace
przygotowawcze na terenie budowy, przeprowadził prace związane z wytyczeniem pasa
drogowego, przeprowadził inwentaryzację terenu inwestycji oraz wprowadził tymczasową
organizację ruchu w dniu 23.05.2018 r.
W dniu 12.06.2018 r. podpisano umowę z właściwym Inżynierem Kontraktu, tj. firmą
ZDI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Wykonawca przeprowadził nadzór przyrodniczy. W stworzonym raporcie przyrodniczym
stwierdzono występowanie lęgów ptaków w obrębie zieleni kolidującej z przedsięwzięciem.
W związku z powyższym, w obecnej chwili nie należy podejmować działań związanych
z wycinką drzew i krzewów. Dodatkowo, zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (ZRID) od 1 marca do 31 lipca występuje okres tarła ryb, rozrodu płazów
i okresu lęgowego ptaków, zatem wszelkie prace związane z realizacją inwestycji ingerujące
w wody rzeki Wisłok i jej brzegi/koryto należy wykonywać poza ww. terminem. Wobec
powyższego Wykonawca skierował Powiadomienie o roszczeniu nr 1, dotyczące przeszkód
uniemożliwiających mu realizację części robót, a tym samym mających wpływ na Czas na
Ukończenie oraz mogących stanowić podstawę do dodatkowej zapłaty wynagrodzenia.
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1.a.40 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-KolbuszowaLeżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów
Małopolski”


Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
 Łączne nakłady finansowe: 36 309 981,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w
I półroczu br.
 Nakłady finansowe
35 960 305,00 zł
1 322 730,88 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
35 960 305,00 zł
1 322 730,88 zł
29 716 258,00 zł
1 124 321,25 zł
Budżet Unii Europejskiej
6 244 047,00 zł
198 409,63 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Trwają roboty projektowo – budowlane m.in.:
- opracowanie projektu budowlanego dla robót wymagających decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),
- wykonanie koryta na poszerzeniach,
- wykonanie ulepszonego podłoża i warstwy mrozoodpornej na poszerzeniach,
- wykonanie podbudowy z kruszywa,
- frezowanie istniejącej nawierzchni,
- wykonanie stabilizacji,
- profilowanie łuków istniejącej nawierzchni,
- wykonanie podbudowy bitumicznej.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Inżynier Kontraktu informuje, że występują opóźnienia w projektowaniu i w konsekwencji
opóźnienia w rozpoczęciu i realizacji robót budowlanych co powoduje że termin
31.07.2018 r. tj. termin zakończenia zadania inwestycyjnego objętego Umową nie zostanie
dotrzymany. Opóźnienia dotyczą uzyskania decyzji ZRID.
1.a.41 – „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”


Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
 Łączne nakłady finansowe: 109 534 224,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
Nakłady finansowe
62 464 746,00 zł
1 318 678,57 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
62 464 746,00 zł
1 318 678,57 zł
51 809 753,00 zł
1 118 395,58 zł
Budżet Unii Europejskiej
10 654 993,00 zł
200 282,99 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Zakończono fazę projektową m.in.:
- prace związane z wykonywaniem dokumentacji geotechnicznej,
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- projekty wykonawcze wszystkich branż,
- przedmiary wszystkich branż.
W dniu 16.04.2018 r. Zamawiający, przy udziale Inżyniera Kontraktu, przekazał
Wykonawcy Plac Budowy. Trwają prace budowlane.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.42 – „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”
 Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
 Łączne nakłady finansowe: 80 832 748,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Inne

Plan 2018
14 371 630,00 zł
0,00 zł
14 371 630,00 zł
11 467 415,00 zł
2 805 888,00 zł
98 327,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
846 907,08 zł
0,00 zł
846 907,08 zł
719 871,02 zł
127 036,06 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Trwają prace projektowe. Zakończono prace geologiczne, trwają końcowe prace nad
projektem wykonawczym. Opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia, opracowano
raport oddziaływania na środowisko.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.43 – „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez
ul. Księżomost do DP nr 1334 R”




Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 8 278 213,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Inne

Plan 2018
8 278 213,00 zł
0,00 zł
8 278 213,00 zł
6 353 439,00 zł
1 745 504,00 zł
179 270,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W dniu 08.01.2018 r. Wykonawca złożył uzupełniony wykaz działek dla inwestycji wraz
z zaktualizowaną mapą zasięgu zajętości i oddziaływania inwestycji w Urzędzie Miasta
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Sędziszów Małopolski. Uzupełniony został dodatkowy egzemplarz Karty Informacyjnej
Przedsięwzięcia celem przesłania do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
(PGW).
W dniu 13.02.2018 r. otrzymano z Urzędu Miasta Sędziszów Małopolski postanowienie
o wydaniu decyzji środowiskowej. W dniu 27.03.2018 r. Wykonawca złożył w Urzędzie
Miasta Sędziszów Małopolski wypisy i mapę ewidencyjną dla inwestycji. W dniu
16.04.2018 r. uzyskano zawiadomienie z Urzędu Miasta Sędziszów Małopolski
o zakończeniu zbierania dokumentacji do wydania decyzji. W dniu 23.05.2018 r. uzyskano
decyzję środowiskową. W dniu 12.06.2018 r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji
wodno - prawnej.
W dniu 19.06.2018 r. na telefoniczne wezwanie PGW Nadzór Wodny Ropczyce
uzupełniony został wniosek o parametry przepustu P080.
W dniu 26.06.2018 r. Wykonawca złożył projekt wykonawczy z prośbą o zwołanie
zespołu opiniowania projektów inwestycyjnych.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Przeciągająca się procedura uzyskiwania decyzji wodno – prawnej.
1.a.44 – „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga Pruchnik”




Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 20 000 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
204 000,00 zł
0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
204 000,00 zł
0,00 zł
173 400,00 zł
0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej
30 600,00 zł
0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Ogłoszono przetarg na: wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji
projektowej z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.:
„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”.
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 11.06.2018 r.): Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia kwotę: 19 311 764,00 zł brutto.
Najniższa oferta: Konsorcjum Firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp.
z o.o., ul. Rejtana 6, 35 – 310 Rzeszów Partner: Wolmost sp. z o.o., ul. Wiśniowa 6, 35 – 113
Rzeszów na kwotę 51 399 462,77 zł brutto. Z uwagi na brak wystarczających środków
finansowych planowane jest unieważnienie postępowania przetargowego i ogłoszenie
nowego przetargu w zmniejszonym zakresie rzeczowym dopasowanym do posiadanych
środków.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.


Nakłady finansowe

Plan 2018

1.a.45 – „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”



Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
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Łączne nakłady finansowe: 13 376 759,00 zł

Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
13 376 759,00 zł
0,00 zł
13 376 759,00 zł
9 996 708,00 zł
3 380 051,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Trwają prace projektowe. Wykonawca w dniu 27.04.2018 r. przedstawił do zaopiniowania
Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) branżę drogową w zakresie odwodnienia oraz linii
rozgraniczających. W dniu 24.05.2018 r. Zamawiający wniósł uwagi do przedstawionych
rozwiązań. Wykonawca w dniu 11.05.2018 r. złożył ponownie PZT do zaopiniowania.
Burmistrz Radomyśla wydał decyzję środowiskową w dniu 09.07.2018 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji środowiskowej termin złożenia wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID planowany jest na
październik 2018r. Wykonawca przygotowuje wystąpienie o przedłużenie terminu realizacji
zadania.
1.a.46 – „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów
Młp.”




Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 8 550 496,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
8 324 314,00 zł
0,00 zł
8324 314,00 zł
6 094 908,00 zł
2 229 406,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Wykonawca opracował kompletny projekt budowlany, opracował i zatwierdził projekt stałej
organizacji ruchu, wystąpił z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej
(ZRID) i obecnie trwa procedowanie wniosku.
W dniu 29.05.2018 r. organ wydał obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID. Na etapie procedowania wniosku
o ZRID zaszła konieczność wystąpienia do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o udzielenie
odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych w zakresie lokalizacji i bezpośredniego
włączenia do drogi wojewódzkiej dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogi
wojewódzkiej. Trwa procedowanie wniosku o odstępstwo w Urzędzie Wojewódzkim.
Po zakończeniu procedowania w Urzędzie Wojewódzkim, wniosek o odstępstwo zostanie
przesłany do Ministra Infrastruktury.
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Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Istnieje zagrożenie związane z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na rok
2019.
1.a.47 – „Budowa DW nr 858 Zarzecze - granica województwa na odcinku Dąbrowica –
Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina”


Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
 Łączne nakłady finansowe: 25 010 000,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
16 359 857,00 zł
12 005,15 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
16 359 857,00 zł
12 005,15 zł
13 897 378,00 zł
6 104,64 zł
Budżet Unii Europejskiej
2 462 479,00 zł
5 900,51 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W pierwszym etapie
zostały wykonane roboty wyburzeniowe istniejącego domu drewnianego wraz w budynkami
gospodarczymi, po czym wykonano drogi technologiczne oraz kładkę tymczasową, na którą
uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wykonano roboty branżowe teletechniczne i gazowe
oraz energetyczne. Została sfrezowana nawierzchnia w pełnym zakresie oraz rozebrano
elementy wyposażenia istniejącego mostu. Przełożono gazociąg, w obecnej chwili
Wykonawca przystępuje do całkowitej rozbiórki mostu. Następnie zostaną wykonane roboty
ziemne i palowanie pod nowy most.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.48 – „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na
odcinku Hoczew - Polańczyk”




Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2017 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 50 000 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
2 520 532,00 zł
660 870,85 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
2 520 532,00 zł
660 870,85 zł
422 875,00 zł
0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej
2 097 657,00 zł
660 870,85 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu
(w dniu 12.07.2018 r.): Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
kwotę: 46 730 360,00 zł brutto.
Zadanie Nr 1 – 20 444 532,50 zł brutto


Nakłady finansowe

Plan 2018
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Zadanie Nr 2 – 26 285 827,50 zł brutto
Najniższa oferta:
Zadanie Nr 1: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku
Solina – Myczków”
w ramach zadania pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków
i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”
Konsorcjum:
Lider - Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Rejtana 6, 35-310 Rzeszów
Partner – Wolmost Sp. z o.o., ul. Wiśniowa 6, 35-113 Rzeszów na kwotę 49 506 680,43 zł.
Zadanie Nr 2: „Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew Polańczyk" w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina –
Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk"
Konsorcjum: Lider - Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie, ul. Tysiąclecia 38, 38-400
Krosno
Partner – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., w Sanoku, Aleje Wojska
Polskiego 74
38-500 Sanok Partner – REMOST Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 39-200 Dębica na kwotę
65 240 553,00 zł.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożenia.
1.a.49 – „Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej 865 Jarosław – Bełżec na
odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce”




Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 25 000 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
255 000,00 zł
0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
255 000,00 zł
0,00 zł
216 750,00 zł
0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej
38 250,00 zł
0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Informacja z otwarcia ofert
(w dniu 12.07.2018 r.) złożonych do przetargu: Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia kwotę: 24 215 686,00 PLN brutto. Najniższa oferta: Miejskie
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.,35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 6 na kwotę 54 499
485,68 PLN. Z uwagi na brak wystarczających środków finansowych planowane jest
unieważnienie postępowania przetargowego i ponowne ogłoszenie przetargu na
zmniejszony zakres rzeczowy dostosowany do posiadanych środków.


Nakłady finansowe

Plan 2018

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożenia.
1.a.50 – „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich
na terenie Województwa Podkarpackiego”


Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
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Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 157 721 670,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa


Plan 2018
106 149 000,00 zł
0,00 zł
106 149 000,00 zł
73 355 000,00 zł
19 849 000,00 zł
12 945 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
67 281 000,00 zł
0,00 zł
67 281 000,00 zł
46 495 000,00 zł
12 581 000,00 zł
8 205 000,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

W ramach realizacji RPO WP na lata 2014 – 2020 zadania pn. „Zakup taboru kolejowego do
wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”,
w bieżącym roku zostały dostarczone dwa dwuczłonowe pojazdy spalinowe przez NEWAG
SA Nowy Sącz oraz dwa trójczłonowe Elektryczne Zespoły Trakcyjne (EZT) przez PESA
Bydgoszcz SA. Wszystkie pojazdy zgodnie z przyjętym harmonogramem miały być
dostarczone w pierwszym kwartale 2018 r. Ze względu na opóźnienie dostaw pojazdów
spowodowanych problemami występującymi w PESA Bydgoszcz SA dwa czteroczłonowe
EZT zostaną dostarczone w III kw. br. i wszystkie środki zostaną wydatkowane w II połowie
roku.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.51 – „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”





Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
Łączne nakłady finansowe: 16 000 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej

Plan 2018
5 500 000,00 zł
5 300 000,00 zł
5 300 000,00 zł
200 000,00 zł
200 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
605 570,00 zł
605 570,00 zł
605 570,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Zadanie realizowane w ramach programu: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Promowanie Przedsiębiorczości.
Celem projektu jest wzmocnienie rangi regionalnej gospodarki poprzez promocję
gospodarczą województwa i stref aktywności gospodarczej w wymiarze krajowym
i międzynarodowym, a także promocję podkarpackich firm – małych i średnich
przedsiębiorstw. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez organizację oraz udział
w wydarzeniach gospodarczych: targach, misjach, wizytach studyjnych i konferencjach.
Zadania zrealizowane w I półroczu br.:
1) Zorganizowane wydarzenia gospodarcze – 381.255,00 zł, w tym:
 Dyplomatyczne Otwarcie Roku – 24.600,00 zł,
Strona 46 z 110
RR-IX.301.69.2018.IO




Promocja w Konsulacie Generalnym w Nowym Jorku – 5.000,00 zł,
Salima - Międzynarodowe Targi Spożywcze i Technologii Spożywczych –
34.604,00 zł,
 Forum Europa – Ukraina – 1.661,00 zł,
 Targi ILA Berlin – 88.906,00 zł,
 Targi Real Connect- Międzynarodowe Targi Rynku Nieruchomości i Inwestycji 15.900,00 zł
 Gala Eksportu – 2.000,00 zł,
 VIII edycji przyznania nagród dla Liderów Regionu – 15.000,00 zł,
 Międzynarodowe Targi Lotnisk i Linii Lotniczych Routes Europe w Bilbao – 30.000,00
zł,
 Forum Eksportu – 2.000,00 zł,
 Promocja w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli – 51.293,00 zł,
 Promocja gospodarcza podczas wydarzenia RZEmiosło.IT – 8.750,00 zł,
 Promocja podczas Międzynarodowej VI Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego
oraz Technologii – nowe wyzwania – 2.000,00 zł,
 Konferencja pn. „Znaczenie lokalnych lotnisk General Aviation w globalnej strategii
i transformacji lotnictwa” – 3.000,00 zł,
 Misja gospodarcza - Summer Fancy Food Show w Nowym Jorku – 96.542,00 zł;
2) Podróże służbowe zagraniczne, odbyte w związku z realizowanymi wydarzeniami –
34.504,00 zł;
3) Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu: 189.811,00 zł,
w tym:
 brutto wraz z pochodnymi – 159.141,00 zł,
 składki na ubezpieczenie społeczne – 27.422,00 zł,
 składka na Fundusz Pracy – 3.248,00 zł;
Po przeprowadzonym postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, w lipcu br.
rozpoczęła się realizacja kampanii promującej potencjał gospodarczy województwa
podkarpackiego, która będzie prowadzona do końca roku (płatność została zaplanowana na
grudzień br.). Kwota umowy wynosi 1 499 806,32 zł.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Ze względu na znaczną ilość środków przeznaczoną na realizację projektu oraz
czasochłonne procedury związane z wydatkowaniem, a także rozliczaniem środków
unijnych, istnieje zagrożenie niezrealizowania zadania w zaplanowanej na 2018 r. kwocie.
Spowoduje to konieczność zmiany budżetu na 2018 r. oraz WPF i przesunięcie wydatków na
kolejne lata realizacji projektu.
Wydarzenia realizowane w ramach projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa
Podkarpackiego, zaplanowane na 2 poł. 2018 r.:
 IV Podkarpackie Pokazy Lotnicze,
 Promocja podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy,
 Promocja Regionu Guangxi Zhuang,
 TSLA Expo Rzeszów 2018,
 Współorganizacja Kongresu 590,
 Udział w Targach Importowych w Szanghaju (China Interentional Import Expo),
 Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA 2018,
 Współorganizacja Kongresu 60 Milionów,
 Misja przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej do Austrii,
 Promocja podczas Konferencji InternetBeta.
Ponadto w drugiej połowie roku planowany jest zakup systemów wystawienniczych oraz
materiałów promocyjnych.
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1.a.52 – „Do wiedzy przez eksperyment oraz technologie informacyjnokomunikacyjne”
 Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
 Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
 Łączne nakłady finansowe: 3 684 723,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2018
1 608 158,00 zł
1 608 158,00 zł
1 431 241,00 zł
176 917,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
487 485,83 zł
487 485,83 zł
409 835,03 zł
77 650,80 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

Zadanie 1 - Wyposażenie szkół i placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz
narzędzia TIK
– analiza i opracowanie planu wykorzystania oszczędności
poprzetargowych.
Zadanie 2 – Podnoszenie kompetencji cyfrowych nauczycieli – 100 % realizacji IV kwartał
2017 r.
Zadanie 3 - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. Większość uczniów
rozpoczęło szkolenia w 2017 roku i kontynuowało w 2018 r. Zadanie zostało zakończone
w czerwcu 2018 r.
Zadanie 4 - Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów
przyrodniczych. Przygotowano kolejną procedurę przetargową.
 pracownia fizyczna – pracownia dostarczona – Technikum nr 2 w Ropczycach,
 pracownia biologiczna – pracownia dostarczona - Technikum nr 2 w Ropczycach,
 nie rozstrzygnięto 3 części: pracownia chemiczna w Technikum nr 2 w Ropczycach,
pracownia przyrodnicza SP nr 1 w Dynowie oraz pracownia biologiczna w Technikum
nr 1 w Ropczycach. Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe.
Zadanie 5 – Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli przedmiotów
przyrodniczych niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie
eksperymentu. Wykonanie zadania zakłada się w III kwartale br.
Zadanie 6 – Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów
przyrodniczych – rozpoczęcie zajęć zaplanowano na III kwartał br.
Zadanie 7 – Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli z zakresu stosowania
metod aktywujących w pracy z uczniem. Zadanie zakończono w IV kwartale 2017 r.
Zadanie 8 – Wyjazd edukacyjny. Szkoły uczestniczyły w Interaktywnym Pikniku
Edukacyjnym w Czudcu. 1818 uczestników.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W takcie realizacji działań projektowych wystąpił problem z realizacją przetargów na
pracownie przyrodnicze, trudności z uzyskaniem cen szacunkowych na etapie
przygotowania przetargu oraz brak złożonych ofert, co spowodowało opóźnienia w realizacji
projektu. W zadaniu nr 6 - Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie
przedmiotów przyrodniczych największym zagrożeniem jest termin (wrzesień), w którym
szkoły muszą przeszkolić uczniów.
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1.a.53 – „Czas na Technologie Informacyjno-komunikacyjne i eksperyment”





Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
przez Urząd Marszałkowski Województwa
w Rzeszowie, nadzorowane
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 3 800 080,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2018
1 725 222,00 zł
1 725 222,00 zł
1 532 130,00 zł
193 092,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
717 223,66 zł
717 223,66 zł
638 939,07 zł
78 284,59 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

W I kwartale br. zostało przeszkolonych 12 nauczycieli z metod aktywizujących pracę
z uczniem. Dodatkowo 11 z nich przeszło szkolenie z podnoszenia kompetencji cyfrowych
nauczycieli. W czerwcu wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie zakończyli szkolenia
z zakresu TIK. W kwietniu i czerwcu odbył się Interaktywny Piknik Edukacyjny w Czudcu,
w którym wzięli udział wszyscy uczniowie objęci wsparciem w projekcie – ogółem w Pikniku
uczestniczyło 1544 uczniów. Wykonawcą Pikniku, wyłonionym w przetargu, była Fundacja
Dolina Wiedzy z Rzeszowa. W ramach Pikniku uczniowie wzięli udział w wykładzie
wprowadzającym, a następnie w zajęciach m.in. z: robotyki, chemii, fizyki, logicznego
myślenia oraz w wystawach interaktywnych barwy i imaginarium. Ponadto, w I kwartale
został przeprowadzony przetarg na wyposażenie pracowni przyrodniczych szkół biorących
udział w zadaniu dotyczącym nauczania metodą eksperymentu. Z powodu braku ofert
przetarg na 3 części musiał zostać powtórzony. W III kwartale zakłada się jego
rozstrzygniecie.
Szkolenie dla nauczycieli z nauczania metodą eksperymentu jest planowane
w III kwartale br.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W trakcie realizacji działań projektowych wystąpił problem z realizacją przetargów na
pracownie przyrodnicze, trudności z uzyskaniem cen szacunkowych na etapie
przygotowywania przetargu oraz brak złożonych ofert, co spowodowało opóźnienia.
1.a.54 – „Wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych oraz
eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych
i przyrodniczych”





Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
przez Urząd Marszałkowski Województwa
w Rzeszowie, nadzorowane
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 3 456 937,00 zł
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Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
1 365 557,00 zł
1 365 557,00 zł
1 213 623,00 zł
151 934,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
432 155,65 zł
432 155,65 zł
382 164,43 zł
49 991,22 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W I półroczu br. wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie zakończyli szkolenia
z zakresu TIK. W kwietniu i czerwcu odbył się Interaktywny Piknik Edukacyjny w Czudcu,
w którym wzięli udział wszyscy uczniowie objęci wsparciem w projekcie – ogółem w Pikniku
uczestniczyło 1330 uczniów. Wykonawcą Pikniku, wyłonionym w przetargu, była Fundacja
Dolina Wiedzy z Rzeszowa. W ramach Pikniku uczniowie wzięli udział w wykładzie
wprowadzającym, a następnie w zajęciach m.in. z: robotyki, chemii, fizyki, logicznego
myślenia oraz w wystawach interaktywnych barwy i imaginarium. Ponadto, w I kwartale
został przeprowadzony przetarg na wyposażenie pracowni przyrodniczych szkół biorących
udział w zadaniu dotyczącym nauczania metodą eksperymentu. Z powodu braku ofert
przetarg na 3 części musiał zostać powtórzony. W III kwartale zakłada się jego
rozstrzygniecie.
Szkolenie dla nauczycieli z nauczania metodą eksperymentu jest planowane w III kwartale
br.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W trakcie realizacji działań projektowych wystąpił problem z realizacja przetargów na
pracownie przyrodnicze, trudności z uzyskaniem cen szacunkowych na etapie
przygotowywania przetargu oraz brak złożonych ofert, co spowodowało opóźnienia.
1.a.55 – „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”




Zadanie realizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie,
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/
nadzorowane
Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 3 364 203,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego


Plan 2018
3 039 063,00 zł
404 758,00 zł
317 607,00 zł
87 151,00 zł
2 634 305,00 zł
2 239 159,00 zł
395 146,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
2 488 723,66 zł
70 133,59 zł
47 465,64 zł
22 667,95 zł
2 418 590,07 zł
2 054 967,28 zł
363 622,79 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

Celem projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” jest wdrożenie nowych e-usług
i udoskonalenie już istniejących dla użytkowników bibliotek pedagogicznych województwa
podkarpackiego. Po zrealizowaniu projektu zostaną uruchomione nowe usługi, a obecne
zostaną zmodernizowane i zintegrowane ze sobą. Procesy odbywać się będą w objętych
projektem lokalizacjach na terenie województwa podkarpackiego w obszarze działania
bibliotek pedagogicznych:
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•
w Rzeszowie i jej filii w Kolbuszowej, Leżajsku, Łańcucie, Mielcu, Sędziszowie Młp.,
Strzyżowie;
•
w Tarnobrzegu i jej filii w Nisku i Stalowej Woli;
•
w Przemyślu i jej filii w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku;
•
w Krośnie i jej filii w Brzozowie, Jaśle, Sanoku, Ustrzykach Dolnych, Lesku.
Przedmiotem przedsięwzięcia będzie utworzona spójna platforma zintegrowanych ze sobą
e-usług dostępnych dla czytelników, niezależnie od miejsca z którego łączą się oraz
urządzenia z którego korzystają.
W I półroczu 2018 roku realizowano zadania:
1.
Budowa portalu e-biblioteki.
Budowa serwisu internetowego obejmującego strony informacyjne czterech Bibliotek
Pedagogicznych wraz z ich filiami, portal agregujący informacje ze stron bibliotek, system
e-learningowy oraz Biuletyny Informacji Publicznej dla czterech Bibliotek Pedagogicznych
Województwa Podkarpackiego.
2.
Rozbudowa systemu bibliotecznego
Rozbudowa wdrożonego w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Kompleksowego
Systemu Zarządzania Biblioteką Prolib.
3.
Utworzenie aplikacji mobilnej dla systemów android, ios oraz windows phone/mobile.
Utworzenie aplikacji mobilnej dla systemów android, ios oraz windows phone/mobile
zintegrowanej z wdrożonym w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych
Kompleksowym Systemem Zarządzania Biblioteką Prolib.
4. Testy i audyty systemów i aplikacji
Wykonanie audytów i testów bezpieczeństwa, wydajnościowych i zgodności z WCAG 2.0
wytworzonego portalu www, katalogu elektronicznego oraz aplikacji mobilnych w ramach
projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne.
5. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego
Zakup i dostawa sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji projektu
Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
6. Zakup klimatyzacji
Dostawę klimatyzacji w ramach projektu Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
7. Wspomaganie Zamawiającego przy użytkowaniu Kompleksowego Systemu Zarządzania
Biblioteką wdrożonego w sieci Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych Województwa
Podkarpackiego
Obsługa serwisowa przy rozwiązywaniu bieżących problemów w pracy w systemie w modelu
wielobibliotecznym wdrożonym w sieci podkarpackich bibliotek pedagogicznych. Dostęp do
nowych funkcjonalności w ramach każdej nowej wersji systemu bibliotecznego. Bezpłatne
dostosowanie oprogramowania w przypadku zmiany wymagań prawnych.
8. Wydatki pośrednie:
•
dodatki specjalne do wynagrodzenia dla 2 osób realizujących projekt w zakresie
obsługi technicznej i finansowej,
•
promocja projektu.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie jako realizator projektu nie przewiduje
zagrożeń w jego realizacji.
1.a.56 – „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
Łączne nakłady finansowe: 41 839 000,00 zł

Województwa
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Poniesione
w I półroczu br.
8 910 000,00 zł
540 897,20 zł
- wydatki bieżące, z tego:
8 619 000,00 zł
290 897,20 zł
8 619 000,00 zł
290 897,20 zł
Budżet Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe, z tego:
291 000,00 zł
250 000,00 zł
291 000,00 zł
250 000,00 zł
Budżet Unii Europejskiej
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W I półroczu 2018r. w ramach projektu wypłacono zaliczkę dla Partnera projektu Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (ze środków zaliczki m.in. został zakupiony
serwer wraz z oprogramowaniem na kwotę 275.470,50 zł z czego 25.470,50 zł jest kosztem
Partnera projektu), zrefundowano część wynagrodzeń pracowników zaangażowanych
w realizację projektu, 4 kwietnia 2018r. zorganizowano konferencję otwierającą projekt
w trakcie której została przedstawiona koncepcja funkcjonowania nowego narzędzia
wspierającego mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa podkarpackiego
w zakupie usług rozwojowych od dostawców usług w tym instytucji otoczenia biznesu,
zamieszczono w prasie i radiu ogłoszenia informujące o konferencji, zakupiono ulotki
i materiały
promocyjne
dotyczące
projektu,
zorganizowano
10
spotkań
rozpowszechniających/ warsztatów informacyjno-instruktażowych dotyczących Platformy
w głównych miastach regionu: Rzeszów (udział wzięło 31 osób), Mielec (udział wzięło
11 osób), Przemyśl (udział wzięło 15 osób), Jarosław (udział wzięło 6 osób), Dębica (udział
wzięło 5 osób), Krosno (udział wzięło 8 osób), Stalowa Wola (udział wzięło 14 osób),
Tarnobrzeg (udział wzięło 7 osób), Leżajsk (udział wzięło 8 osób), Jasło (udział wzięło
8 osób), Sanok (udział wzięło 7 osób), przeprowadzono konsultacje dotyczące procedur
i procesów PPWB z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i ekspertami w zakresie
rozwoju przedsiębiorczości: dwa seminaria z udziałem interesariuszy, konsultacje
indywidualne z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu i ekspertami, zidentyfikowano
i opracowano mapę procesów Platformy, wykonano prace związane z przygotowaniem
regulaminów i dokumentów związanych z realizacją procesów PPWB: zgłoszenie Dostawcy
Usług, zgłoszenie usługi, zgłoszenie Niezależnego Doradcy, prowadzono prace
programistyczne nad PPWB: implementacja zaprojektowanych procedur i procesów,
projektowanie struktury baz danych, programowanie interfejsów użytkownika,
zaprojektowanie i wdrożenie na Platformie wszystkich procesów technologicznych
związanych z obsługą zgłaszania, świadczenia, rozliczania, monitorowania i ewaluacji
innowacyjnych usług świadczonych przez dostawców usług na rzecz MŚP, a także
dystrybucji wsparcia dla MŚP na finansowanie zakupu usług, zarejestrowano domenę
www.ppwb.pl, na której będzie funkcjonowała Platforma, został ogłoszony nabór na
Niezależnych Doradców. Dnia 27 kwietnia 2018 r. Platforma została uruchomiona
z funkcjonalnościami dostępnymi dla Dostawców Usług.


Nakłady finansowe

Plan 2018

Na dzień 27 sierpnia 2018 r. zgłosiło się 27 Dostawców Usług, 6 MŚP i 2 Niezależnych
Doradców. Na platformie zarejestrowanych jest 11 usług od 5 Dostawców Usług. W sumie
zgłoszonych jest 46 usług, które są w trakcie weryfikacji. Na bieżąco prowadzone są
konsultacje telefoniczne i mailowe z przedsiębiorcami i dostawcami usług, planowane są
wypłaty dotacji udzielanych na zakup przez MŚP usług rozwojowych od instytucji otoczenia
biznesu oraz prywatnych dostawców, zsieciowanych za pomocą Podkarpackiej Platformy
Wsparcia Biznesu (PPWB), stanowiącej portal internetowy.
Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie harmonogram działań merytorycznych
w projekcie przewidywał m.in. około 8 – miesięczny czas niezbędny na szczegółowe
przygotowanie koncepcyjne i techniczne Platformy. Platforma została uruchomiona dnia
27 kwietnia 2018 r. z funkcjonalnościami dostępnymi dla Dostawców Usług. Należy mieć na
uwadze, że w projekcie „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, który jest projektem
nowatorskim i pilotażowym punktem wyjścia jest wyrażany przez przedsiębiorców popyt na
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usługi, a nie podaż usług wsparcia oferowanych przez instytucje świadczące usługi
okołobiznesowe, tj. projekt ma być ukierunkowany na potrzeby przedsiębiorstw, a oferowane
usługi mają być odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie MŚP.

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Istnieje ryzyko niewykorzystania środków zaplanowanych na 2018 r. w związku
z uwarunkowaniami realizacji projektu m.in. pilotażowym charakterem projektu, dystrybucją
środków dla instytucji otoczenia biznesu w modelu popytowym oraz czasochłonnymi
procedurami związanymi z wydatkowaniem, a także rozliczaniem środków unijnych.
Spowoduje to konieczność zmiany budżetu na 2018 r. oraz WPF i przesunięcie wydatków na
kolejne lata realizacji projektu. Opóźnienia w realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma
Wsparcia Biznesu”, zostaną nadrobione w późniejszych okresach realizacji projektu.
1.a.57 – „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”





Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego/ Wojewódzki
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Okres realizacji zadania: 2014 – 2023
Łączne nakłady finansowe: 158 568 949,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
74 617 406,00 zł
51 167 501,00 zł
50 460 683,00 zł
619 172,00 zł
87 646,00 zł
23 449 905,00 zł
22 759 584,00 zł
690 321,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
7 652 860,17 zł
7 431 460,17 zł
7 343 814,76 zł
0,00 zł
87 645,41 zł
221 400,00 zł
221 400,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
- Lider Projektu (Województwo Podkarpackie) od początku realizacji projektu do 30 czerwca
2018 r. złożył 16 wniosków o płatność.
- 11 stycznia 2018 r., opublikowano ogłoszenie dla zadania pn. „Świadczenie
kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej (PSIP) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, termin składania/otwarcia ofert dla
powyższego zadania upłynął w dniu 19 lutego 2018 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła
jedna oferta, jednakże z uwagi na niedopełnienie obowiązku wpłaty wadium,
w dniu 21 lutego 2018 r. postępowanie zostało unieważnione. 17 marca 2018 r. zostało
opublikowane ponowne ogłoszenie. W dniu 7 maja 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert.
27 czerwca 2018 r. została podpisana umowa nr OR-IV.273.2.22.2018 na świadczenie usług
Inżyniera Kontraktu z firmą Quantron Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
- w dniu 17 maja 2018 r. Województwo Podkarpackie odstąpiło od umowy z firmą GAMA
LUX Michał Latuszek z winy Wykonawcy. W okresie do 26 czerwca 2018 r., w związku
z upływem ważności poprzedniego szacunku przeprowadzono badanie rynku dla zadania
pn. „Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 24 tablic informacyjnych pamiątkowych
dla projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 –
2020”. Oszacowana średnia wartość zamówienia wyniosła 15 600,00 zł netto, co stanowi
równowartość 3 618,06 euro (do wyliczenia przyjęto stały kurs euro w wysokości 4,3117 zł,
ustalony przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477, z późn. zm.). W dniu 27 czerwca
2018 r., złożono wniosek o wyrażenie zgody na realizację zamówienia.
- w związku ze zgłoszeniami Partnerów projektu PSIP o braku możliwości rozstrzygnięcia
postepowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych w Powiatach
zostało przygotowane i procedowane stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w zakresie konieczności zapewnienia dodatkowych środków finansowych na realizację
projektu
pn.
„Podkarpacki
System
Informacji
Przestrzennej
PSIP”.
W dniu 25 czerwca 2018 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę
nr LV/913/18 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w zakresie konieczności zapewnienia dodatkowych środków finansowych na realizację
projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej PSIP”, która została przesłana do
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w dniu 9 lipca 2018 r.
Ponadto po posiedzeniu Zarządu Województwa, w dniu 20 czerwca 2018 r. do Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, został
złożony wniosek o wydłużenie terminu realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej (PSIP)” do dnia 31 grudnia 2021 r.
- Partnerzy projektu biorący udział w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji
Publicznej (PSIP), zrealizowali niżej wymienione zadania:
1)
powiat bieszczadzki:
- w dniu 11 maja 2018 r. podpisano umowę na kwotę 226.812,00 zł w ramach
realizacji zadania nr 27 „Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT
i BDOT500, cyfryzacja zasobów w powiecie bieszczadzkim 2018 cz. I”;
- w dniu 11 maja 2018 r. podpisano umowę na kwotę 320.107,50 zł w ramach
realizacji zadania nr 28 „Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT
i BDOT500, cyfryzacja zasobów w powiecie bieszczadzkim 2018 cz. II”.
2)
powiat brzozowski:
 w dniu 15 stycznia 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania
nr 30 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT
i BDOT500, cyfryzacja zasobów 2017-2018 gm. Brzozów”; wartość szacunkowa
1.000.000,00 zł; planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
 w dniu 15 stycznia 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania
nr 31 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT
i BDOT500, cyfryzacja zasobów 2017-2018 gm. Domaradz”; wartość
szacunkowa 900.000,00 zł; planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
 w dniu 15 stycznia 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania
nr 32 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT
i BDOT500, cyfryzacja zasobów 2017-2018 gm. Dydnia”; wartość szacunkowa
979.072,34 zł; planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
 w dniu 15 stycznia 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania
nr 33 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT
i BDOT500, cyfryzacja zasobów 2017-2018 gm. Haczów”; wartość szacunkowa
1.000.000,00 zł; planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
 w dniu 15 stycznia 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania
nr 34 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT
i BDOT500, cyfryzacja zasobów 2017-2018 gm. Jasienica Rosielna”; wartość
szacunkowa 600.000,00 zł; planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
 w dniu 15 stycznia 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania
nr 35 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, tworzenie i aktualizacja GESUT
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3)

4)

5)

6)

7)

i BDOT500, cyfryzacja zasobów 2017-2018 gm. Nozdrzec”; wartość
szacunkowa 900.000,00 zł; planowane otwarcie ofert: marzec 2018 r.
powiat dębicki:
 w dniu 28 maja 2018 r. podpisano umowę na kwotę 339.000,00 zł w ramach
realizacji zadania nr 50 „Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w pow. dębickim 2017 – 2018;
 w dniu 28 czerwca 2018 r. podpisano umowę na kwotę 4.426.430,20 zł
w ramach realizacji zadania nr 46 „Modernizacja EGiB, utworzenie BDOT500
i GESUT, cyfryzacja zasobu w powiecie dębickim 2017-2018”.
powiat kolbuszowski:
 w dniu 5 kwietnia 2018 podpisano 3 umowy na łączną kwotę 2.127.777,00 zł
w ramach realizacji zadania nr 60 „Aktualizacja baz: EGIB, GESUT i BDOT500
w pow. kolbuszowskim 2018 cz. I”.
powiat sanocki:
 w dniu 28 marca 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania
108 „Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie sanockim 2017-2018”,
w dniu 14 maja 2018 otwarto oferty, Zadanie podzielone było na 5 części,
wyłoniono wykonawcę na część 2 o wartości 266 959,20 zł.
powiat stalowowolski:
 w dniu 8 marca 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania
116 „Modernizacja i aktualizacja EGiB, utworzenie GESUT, BDOT500, w powiecie
stalowowolskim 2018”, Termin składania ofert: 11 maja 2018 r.
Miasto Krosno:
 w dniu 20 marca 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadań 118, 119, 120,
122, 123 i 124; w dniu 28 czerwca 2018 r. podpisano 2 umowy na łączną kwotę
1.078.710,00 zł;
 w dniu 20 marca 2018 r. ogłoszono postępowanie w ramach zadania
121 „Modernizacja i aktualizacja EGiB w Mieście Krosno 2018”; w dniu 28 czerwca
2018 r. podpisano umowę na kwotę 395.000,00 zł.

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Lider Projektu oraz JST biorące udział w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji
Publicznej (PSIP), zgłaszają następujące problemy napotkane w trakcie wykonywania
poszczególnych zadań:
- czasochłonność procedur przetargowych, na którą składa się oszacowanie wartości
zamówienia, rozstrzygnięcie procedury przetargowej i podpisanie umowy na wykonawstwo,
- krótki okres realizacji prac geodezyjnych dodatkowo podniesie kosztów zamówień
publicznych co może uniemożliwić rozstrzygnięcie postępowań przetargowych,
- rozciągnięte w czasie procedury administracyjne dotyczące ewidencji gruntów i budynków,
wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) w zakresie wyłożenia operatu ewidencji gruntów, zgłoszenia
uwag i zastrzeżeń przez strony sprawy, rozstrzygania zastrzeżeń i uwag przez
zleceniodawcę, a także publikacji ogłoszeń w dzienniku urzędowym województwa i BIP-ie.
1.a.58 – „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2023
Łączne nakłady finansowe: 10 003 000,00 zł

Województwa
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Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
2 590 000,00 zł
0,00 zł
2 590 000,00 zł
2 201 500,00 zł
388 500,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
- w dniach 17 stycznia 2018 r. i 13 lutego 2018 r. rozesłano do podmiotów gospodarczych
kolejny raz dokumentację projektową w zakresie wyceny usługi polegającej na pełnieniu
funkcji Inżyniera Kontraktu dla PSeAP–2.
- w dniu 17 stycznia 2018 r. rozesłano do podmiotów gospodarczych dokumentację
projektową w zakresie wyceny zadania „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego
w UMWP” w ramach PSeAP–2.
- Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 396/8298/18
z dnia 6 lutego 2018 r. wydłużył termin realizacji projektu Podkarpacki System eAdministracji Publicznej – 2 (PSeAP-2) do 31 grudnia 2019 r.
- 22 marca 2018 r. zgodnie z ustaleniami z merytorycznymi departamentami w trakcie
przygotowania do realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej –
2 (PSeAP-2), wskazano właścicieli biznesowych dla poszczególnych komponentów i etapów
wdrażanego projektu.
- 10 marca 2018 r. opublikowano zamówienie publiczne dla Usługi pełnienia funkcji Inżyniera
Kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”.
- 13 marca 2018 r. modyfikacja pierwotnej informacji, a także dokonanie zmian w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dla Usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie
„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”
- 20 kwietnia opublikowano wyjaśnienia, a także wprowadzono zmiany do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia dla Usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie
„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”
- 5 kwietnia 2018 r. opublikowano zamówienie publiczne „Zakup i wdrożenie systemu
informatycznego w UMWP” w ramach PSeAP–2. Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału: 15 maja 2018 r.
- 17 kwietnia 2018 r. opublikowano kopię odwołania wniesionego przez Comarch Polska S.A.
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”. Wezwano do
przystąpienia do postępowania odwoławczego. W wyniku działań podjętych przez
Zamawiającego umorzono postępowanie.
- 30 kwietnia 2018 r. modyfikacja pierwotnej informacji, a także dokonanie zmian
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego
w UMWP”
- w dniu 8 maja 2018 r. dokonano otwarcia ofert zamówienia publicznego dla Usługi
pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej - 2 (PSeAP-2)”. Wpłynęły dwie oferty, od Zoltek Design na kwotę 301 350,00 zł
oraz od Stowarzyszenia „Siła Innowacji” na kwotę 162 975,00 zł brutto.
- w dniu 9 maja 2018 r. unieważniono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego pod nazwą Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie
„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”. W dniu 8 maja 2018 r.
Zamawiający dokonał otwarcia złożonych ofert i przystąpił do czynności ich badania.
W wyniku badania złożonych ofert Zamawiający stwierdził, że Wykonawcy nie wnieśli
wadium przed upływem terminu składania ofert, zatem należało je odrzucić.
- 10 maja 2018 r. opublikowano kopię odwołania wniesionego przez Comarch Polska S.A. do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”. Wezwano do przystąpienia do
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postepowania odwoławczego. W wyniku działań podjętych przez Zamawiającego umorzono
postępowanie.
- 14 maja 2018 r. modyfikacja pierwotnej informacji, a także dokonanie zmian w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”
- 23 maja 2018 r. ponownie opublikowano zamówienie publiczne dla Usługi pełnienia funkcji
Inżyniera Kontraktu w projekcie „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP2)”. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału: 4 lipca 2018 r.
- maj - czerwiec - spotkania robocze z Departamentem Budżetu i Finansów oraz
Departamentem Organizacyjno-Prawnym, na których opracowano merytoryczne zmiany
treści SIWZ i odpowiedzi na pytania Wykonawców.
- maj i czerwiec 2018 r. modyfikacja pierwotnej informacji, a także dokonanie zmian
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego
w UMWP”
- 25 czerwca 2018 r. opublikowano kopię odwołania wniesionego przez Asseco Data
Systems S.A. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”.
Wezwano do przystąpienia do postepowania odwoławczego.
- 26 czerwca 2018 r. zamieszczono sprostowanie do zawiadomienia o zmianie SIWZ z dnia
26.06.2018 r.
- 26 czerwca 2018 r. informacja od Comarch Polska Spółka Akcyjna o przystąpieniu po
stronie Zamawiającego do postępowania odwoławczego wniesionego przez Asseco Data
System S.A.
- W wyniku otrzymania 280 pytań od podmiotów gospodarczych zainteresowanych udziałem
w postępowaniu przetargowym „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego w UMWP”
w dniu 2 lipca Zamawiający przekazał do publicznej wiadomości treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
- opóźnienia lub brak możliwości realizacji projektów ze względu na przekroczenie limitów
szacowanych wydatków na realizację zadań przez Wykonawców w składanych ofertach jak
i ze względu na procedurą odwoławczą.
- opóźnienie harmonogramu realizacji zadań w Projekcie ze względu na czasochłonność
procedur przetargowych związane z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego
i podpisaniem umowy na wykonawstwo.
- jakość dostaw i usług niezgodna z wymaganiami jakościowymi wynikającymi z umowy
z Wykonawcami.
- opóźnienia lub niewykonanie zadań realizowanych przez Wykonawców.
1.a.59 – „Zawodowcy na start”




Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, nadzorowane
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 3 440 459,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
1 899 029,00 zł
1 899 029,00 zł
1 792 094,00 zł
106 935,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
425 352,92 zł
425 352,92 zł
399 429,88 zł
25 923,04 zł
0,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

W ramach realizacji zadania „Staże i praktyki zawodowe” koordynatorzy szkolni we
współpracy z dyrektorami szkół oraz koordynatorami powiatowymi w szkolnych biurach
projektu, które nie posiadają barier architektonicznych prowadzili proces rekrutacji na kursy
oraz staże/praktyki zawodowe poprzez plakaty, ulotki, informacje na zebraniach rodziców
w szkołach/placówkach oświatowych. Rekrutacja do projektu prowadzona była
z uwzględnieniem równości płci i niedyskryminacją. Zgodnie z zapisami wniosku
o dofinansowanie przygotowano i ogłoszono postępowanie dot. ubezpieczenia NNW dla
praktykantów i stażystów oraz zakupiono odzież ochronną dla stażystów/praktykantów.
W ramach zadania „Kursy i szkolenia dla uczniów” przeprowadzono:
 Kurs dekoracji cukierniczych (wsparciem projektowym zostało objętych 12 osób),
 Kurs kelnerski (wsparciem projektowym zostało objętych 55 osób),
 Kurs baristy (wsparciem projektowym zostało objętych 37 osób),
 Kurs barmana (wsparciem projektowym zostało objętych 16 osób),
 Kurs carvingu (wsparciem projektowym zostało objętych 20 osób),
 Kurs sommeliera (wsparciem projektowym zostało objętych 10 osób),
 Kurs florystyczny (wsparciem projektowym zostało objętych 10 osób),
 Kurs spawania TIG, MIG, MAG (wsparciem projektowym zostało objętych 78 osób),
 Kurs obsługi wózka widłowego (wsparciem projektowym zostało objętych 40 osób),
 Kurs uprawnienia elektryczne 1 KV(wsparciem projektowym zostało objętych
45 osób),
 Kurs GPS (wsparciem projektowym zostało objętych 70 osób),
 Kurs operatora koparko – ładowarki (wsparciem projektowym zostało objętych
67 osób),
 Kurs kosmetyczno – fryzjerski (wsparciem projektowym zostało objętych 25 osób),
 Kurs CAD/CAM (wsparciem projektowym zostało objętych 20 osób),
 Kurs obsługi kasy fiskalnej (wsparciem projektowym zostało objętych 81 osób),
 Kurs przygotowawczy z matematyki (wsparciem projektowym zostało objętych
40 osób),
Ponadto zakończono:
 Kurs technologa robót wykończeniowych (wsparciem projektowym zostało objętych
10 osób),
 Kurs ciesielski (wsparciem projektowym zostało objętych 10 osób),
Przygotowano i rozstrzygnięto postępowanie dotyczące kursu współrzędnościowe techniki
pomiaru. Rozpoczęcie działań w ramach kursu zakłada się w III kwartale br.
W ramach zadania „Doskonalenie nauczycieli” przeprowadzono Kurs cukierniczy (wsparciem
projektowym zostało objętych 13 osób). Kontynuowano studia podyplomowe z logistyki
(wsparciem projektowym zostały objęte 4 osoby).Ponadto w I półroczu br. zakończyły się
studia/kursy:
 Studia podyplomowe w branży gastronomia, hotelarstwo, turystyka (wsparciem
projektowym zostało objętych 8 osób),
 Kurs BHP, MySQL (wsparciem projektowym zostało objętych 10 osób).
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie jest w trakcie przygotowywania
postepowania dotyczącego kursu CAD/CAM oraz kursu obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC. Rozpoczęcie działań w ramach kursów planowane jest w III kwartale br.
W ramach zadania „Doposażenie szkół”, PCEN sukcesywnie dokonuje zakupu pomocy
dydaktycznych.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie nie zakupiło wszystkich pomocy
dydaktycznych dla szkół i placówek oświatowych przewidzianych w ramach zadania
„Doposażenie szkół”. Jest to spowodowane zmianami w obrębie zadania wnioskowanymi
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przez Partnerów projektu. PCEN przystąpi sukcesywnie do zakupu pomocy dydaktycznych
z zastosowaniem odpowiednich trybów udzielenia zamówienia publicznego.
Wystąpiły również problemy z uczestnictwem uczniów w stażach i praktykach zawodowych
ze względów zdrowotnych zarówno w Powiecie strzyżowskim jak i ropczycko –
sędziszowskim.
1.a.60 – „50+angielski”






Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 387 364,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2018
300 435,00 zł
300 435,00 zł
247 159,00 zł
38 736,00 zł
14 540,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
131 569,80 zł
131 569,80 zł
124 260,35 zł
0,00 zł
7 309,45 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

W II kwartale 2018 r. 6 grup z poziomu docelowego A1 zakończyło zajęcia. 65 osób
ukończyło kurs. Planuje się, że kolejne 6 grup z poziomu A1 zakończy zajęcia w III/IV
kwartale br. 5 grup poziomu docelowego B1 zakończy naukę w IV kwartale br.
W czerwcu 2018 r. odbyły się pierwsze egzaminy certyfikacyjne. 8 osób zdało na poziom A0,
57 osób na poziom A1 lub wyższy. Egzaminy dla pozostałych grup zaplanowano na III i IV
kwartał br.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Największym zagrożeniem realizacji projektu jest nieuzyskanie przez 36 uczestników
poziomu docelowego B1.
1.a.61 – „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”





Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 1 440 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
14 954,00 zł
14 954,00 zł
14 954,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
14 618,69 zł
14 618,69 zł
14 618,69 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W dniu 31.12.2017 r. zakończony został projekt nr: WND-RPPK.08.06.00-18-0001/15 z dnia
14.04.2016 r. pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”
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realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach działania
8.6 na podstawie decyzji w sprawie dofinansowania.
W I półroczu wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne w kosztach
bezpośrednich dla 4 pracowników zatrudnionych w projekcie - 3 osoby na pełny etat oraz
1 osoba na pół etatu. W ramach projektu zrealizowane zostały 4 zadania z kosztów
bezpośrednich oraz koszty pośrednie.
Zadanie 1 - Powołanie i zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju
Ekonomii Społecznej
Zadanie 2 - Utworzenie i funkcjonowanie regionalnych sieci kooperacji w województwie
podkarpackim
Zadanie 3 - Promocja sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie widoczności
Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej
Zadanie 4 - Zlecenie badań oraz publikacja raportu o stanie rozwoju ekonomii społecznej
w regionie .
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.a.62 – „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji zadania: 2015 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 6 150 000,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
5 770 331,00 zł
0,00 zł
5 770 331,00 zł
4 734 075,00 zł
1 036 256,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
42 512,50 zł
0 zł
42 512,50 zł
0 zł
42 512,50 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W 2017 roku zamówiono opracowania o charakterze programowym i merytorycznym na
potrzeby określenia programu działania Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej
Rzeczypospolitej. Elementy treści opracowań zostaną również wykorzystane na Portalu
Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej. Opracowania posłużą do
uporządkowania pracy redakcji portalu i organizacji tzw. unii muzealnej.
Wniosek o dofinansowanie oraz dokumentacja projektu – Studium Wykonalności,
przygotowane w 2016 roku zakładały realizację Projektu w okresie od 29 marca 2016 roku
do 31 marca 2018 roku. W 2017 roku została zrealizowana analiza przedwdrożeniowa
Projektu wskazująca konieczność przedłużenia realizacji. Wniosek o przedłużenie projektu
złożony we wrześniu 2017 r. został ostatecznie zaakceptowany w grudniu 2018 r. Aneksem
do umowy z dnia 19 grudnia 2017 r. termin zakończenia projektu został przesunięty do dnia
30 listopada 2018 r.
Na tej podstawie w I połowie 2018 roku, w oparciu o zaktualizowany harmonogram projektu
zostały przygotowane dokumenty SIWZ do ogłoszenia postępowania na Doradcę
Technologicznego.
Przetarg na wybór Doradcy Technologicznego został ogłoszony w dniu 9 lutego 2018 r.,
oferty były składane do 22 lutego 2018 r. W postępowaniu złożone zostały jedynie dwie
oferty. Obaj Wykonawcy zostali wykluczeni z przetargu, w związku z czym obie oferty uległy
odrzuceniu. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione w dniu 18 maja 2018 r.
W związku z powyższym, konieczne jest ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego
na Doradcę Technologicznego.
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 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Istnieje poważne zagrożenie terminu zakończenia realizacji zadania.
Mając na uwadze, że termin zakończenia realizacji projektu upływa 30 listopada 2018 r.,
jest pewne, że w przypadku wyboru Doradcy Technologicznego, w tym terminie zakres
technologicznej części projektu zrealizowany zostanie jedynie częściowo (ze względu na to,
że planowany czas niezbędny na organizację przetargów i wdrożenie zadań przekracza
określone w decyzji terminy). Opóźnienie realizacji zadań wyniknęło głównie z realizacji
wymogów formalno-prawnych (procedury przetargowe, procedura zmiany terminu
zakończenia realizacji projektu przeprowadzona przez IZ). W związku z powyższym
w lipcu 2018 r. złożony został kolejny wniosek o przesunięcie terminu realizacji projektu do
dnia 31 grudnia 2019 r.
1.a.63 – „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz
Województwa Podkarpackiego”




Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 1 760 189,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego


Plan 2018
1 760 189,00 zł
1 717 155,00 zł
1 112 784,00 zł
604 371,00 zł
43 034,00 zł
36 579,00 zł
6 455,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
152 531,24 zł
152 531,24 zł
128 099,95 zł
24 431,29 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

Zadanie nr 1 – Roboty budowlane objęte projektem. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu
nieograniczonego w dniu 8 maja 2018 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Następnie
został przekazany plac budowy i rozpoczęto wykonywanie robót. Stan zaawansowania robót
zgodnie z protokołem z dnia 30 maja 2018 r. potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego obejmuje następujący zakres wykonanych robót:
 drenaż zewnętrzny – 15%,
 izolacje p. wilgociowe zewnętrzne – 10%,
 piwnice drenaż podsadzkowy – 50%,
 piwnice izolacja pozioma w ścianach piwnic – 15%,
 poddasze – 50%,
Planowany termin zakończenia prac – IV kwartał br.
Zadanie nr 2 – Dostawa wyposażenia – rozpoczęto szacowanie wartości zamówienia.
Zadanie nr 4 – Inspektor nadzoru inwestorskiego – zgodnie z wytycznymi IZ RPO WP
do zamówień o wartości nieprzekraczającej 30 tys. EURO, wyłoniono Wykonawcę. W dniu
8 maja został podpisana umowa i Wykonawca przystąpił do realizacji obowiązków.
Zadanie nr 5 – Inspektor nadzoru autorskiego – zgodnie z wytycznymi IZ RPO WP
do zamówień o wartości nieprzekraczających 30 tys. Euro, wyłoniono Wykonawcę. W dniu
15 czerwca 2018 r. została podpisana umowa i Wykonawca przystąpił do realizacji
obowiązków.
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 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Problemy w zakresie wyboru wykonawcy robót budowlanych, spowodowane wzrostem cen
robót budowlanych i materiałów na rynku w porównaniu z wartościami szacowanymi podczas
składania wniosku.
1.a.64 – „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 2 537 000,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2018
1 268 500,00 zł
1 268 500,00 zł
1 078 225,00 zł
63 425,00 zł
126 850,00 zł
0,00 zł

Województwa

Poniesione
w I półroczu br.
1 268 500,00 zł
1 268 500,00 zł
1 078 225,00 zł
63 425,00 zł
126 850,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

W pierwszym półroczu 2018 r. wypłacono drugą transzę stypendium dla
590 stypendystów/stypendystek.
Przed
uruchomieniem
II
transzy
stypendium
przeprowadzona została w oparciu o informacje przesłane przez dyrektorów szkół
weryfikacja dalszej przynależności stypendystów/stypendystek do grupy docelowej projektu
tj. pobieranie nauki w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej oraz realizacji przez nich
opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planów Rozwoju.
Ponadto, celem zdiagnozowania skutków udziału w projekcie, pracownicy zaangażowani
w realizację projektu opracowali anonimową ankietę dla uczestników projektu, w której
stypendyści określą m.in. stopień poszerzenia wiedzy, motywację, chęć do nauki, ich ogólną
samoocenę, czy wybór kolejnego etapu edukacji. Ankieta została wysłana do uczestników
projektu w maju. Po zebraniu ankiet zostanie dokonana ich analiza.
Opracowano także ankiety monitorujące status uczestnika projektu na rynku pracy oraz jego
udział w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskanie kwalifikacji. Przedmiotowe ankiety zostaną
wysłane do stypendystów projektu w III kwartale br.
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane jako
„RODO"), a także mając na uwadze wypełnienie obowiązku informacyjnego ciążącego na
administratorze względem osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
przygotowano informacje, o których mowa w art. 13 i 14 RODO dotyczące przetwarzania
danych osobowych w projekcie, która zostanie wysłana do stypendystów i/lub ich rodziców
w III kwartale br.
Korzystano na bieżąco z dostępnego sprzętu. Pracownicy zaangażowani w realizację
projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą
elektroniczną jak również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.
Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przeznaczono na zadania związane
z obsługą administracyjno-biurową projektu, w tym m.in. zarządzanie projektem, obsługa
finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgowa) oraz
związane z utrzymaniem jednostki. Pracownicy zaangażowani w projekt wykonywali
powierzone obowiązki wykorzystując do tego celu będący w ich posiadaniu sprzęt:
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komputery, drukarki, kserokopiarki, telefony oraz inne narzędzia biurowe. Na bieżąco
korzystano z materiałów biurowych będących w dyspozycji sekretariatu, w tym z: papieru do
drukarek, tonerów, kopert, artykułów piśmienniczych.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie realizacji projektu.
1.a.65 – „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych rok szkolny 2017/2018”





Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 1 694 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
847 000,00 zł
847 000,00 zł
719 950,00 zł
84 700,00 zł
42 350,00 zł
0,00 zł

Województwa

Poniesione
w I półroczu br.
847 000,00 zł
847 000,00 zł
719 950,00 zł
84 700,00 zł
42 350,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W pierwszym półroczu 2018 r. wypłacono drugą transzę stypendium dla
385 stypendystów/stypendystek.
Przed
uruchomieniem
II
transzy
stypendium
przeprowadzona została w oparciu o informacje przesłane przez dyrektorów szkół
weryfikacja dalszej przynależności stypendystów/stypendystek do grupy docelowej projektu
tj. pobieranie nauki w ponadgimnazjalnej szkole zawodowej oraz realizacji przez nich
opracowanych we wnioskach o przyznanie stypendium Indywidualnych Planów Rozwoju.
Ponadto, celem zdiagnozowania skutków udziału w projekcie, pracownicy zaangażowani
w realizację projektu opracowali anonimową ankietę ewaluacyjną dla uczestników projektu,
w której stypendyści/stypendystki określą m.in. stopień poszerzenia wiedzy, motywację, chęć
do nauki, ich ogólną samoocenę, czy wybór kolejnego etapu edukacji. Przedmiotowa ankieta
została wysłana w maju br. do szkół, z których zrekrutowani zostali stypendyści/stypendystki.
Po zebraniu ankiet zostanie dokonana ich analiza.
W III kwartale br. zostaną zebrane od stypendystów/stypendystek dane nt. ich statusu na
rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskaniu
kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
Ponadto prowadzona będzie weryfikacja złożonych sprawozdań z realizacji IPR
stypendystów/stypendystek. W oparciu o złożone sprawozdania określony zostanie stopień
realizacji wskaźnika zapisanego we wniosku o dofinansowanie projektu.
Korzystano na bieżąco z dostępnego sprzętu. Pracownicy zaangażowani w realizację
projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą
elektroniczną jak również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.
Wydatki ponoszone w ramach kosztów pośrednich przeznaczono na zadania związane
z obsługą administracyjno-biurową projektu, w tym m.in. zarządzanie projektem, obsługa
finansowa, administracyjna, sekretariat, kancelaria, obsługa prawna, obsługa księgowa) oraz
związane z utrzymaniem jednostki. Pracownicy zaangażowani w projekt wykonywali
powierzone obowiązki wykorzystując do tego celu będący w ich posiadaniu sprzęt:
komputery, drukarki, kserokopiarki, telefony oraz inne narzędzia biurowe. Na bieżąco
korzystano z materiałów biurowych będących w dyspozycji sekretariatu, w tym z: papieru do
drukarek, tonerów, kopert, artykułów piśmienniczych.
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 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie realizacji projektu.
1.a.66 – „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2018/2019”





Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 1 920 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
960 000,00 zł
960 000,00 zł
816 000,00 zł
48 000,00 zł
96 000,00 zł
0,00 zł

Województwa

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W marcu 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek przeszedł
pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Beneficjent złożył do Instytucji Pośredniczącej
wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do podjęcia Decyzji w sprawie dofinansowania
projektu. Zakłada się, że Decyzja zostanie podjęta w III kwartale br. Opóźnienie związane
jest m.in. z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
Konieczna jest również aktualizacja „generatora wniosków o przyznanie stypendium” oraz
opracowanie dokumentacji projektowej, tj. Regulaminu przyznawania stypendium w ramach
projektu oraz wzorów obowiązujących dokumentów (m.in. wzór umowy o przekazywanie
stypendium, sprawozdania z realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, ramowego wzoru
wniosku o przyznanie stypendium). Beneficjent jest w trakcie opracowywania tej
dokumentacji, tym samym nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu
przeprowadzony zostanie we wrześniu br., a nie w czerwcu br. jak wstępnie zakładano.
Instytucja Pośrednicząca została poinformowana o zaistniałej sytuacji.
Wydatkowanie środków na realizację projektu zakłada się w IV kwartale 2018 r. Zgodnie
z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu wypłata I transzy stypendium zaplanowana
jest na grudzień br. wówczas zostaną również rozliczone pozostałe wydatki w ramach
projektu (koszty pośrednie rozliczane ryczałtem). Zakłada się przyznanie stypendium
400 uczniom/uczennicom gimnazjów i liceów ogólnokształcących.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie realizacji projektu.
1.a.67 – „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych rok szkolny 2018/2019”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 1 872 000,00 zł

Województwa
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Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
936 000,00 zł
936 000,00 zł
795 600,00 zł
93 600,00 zł
46 800,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W marcu 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek przeszedł
pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Beneficjent złożył do Instytucji Pośredniczącej
wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do zawarcia Decyzji w sprawie dofinansowania
projektu. Zakłada się, że Decyzja zostanie podpisana w III kwartale br. Opóźnienie związane
jest m.in. z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO
Konieczna jest również aktualizacja „generatora wniosków o przyznanie stypendium” oraz
opracowanie dokumentacji projektowej, tj. Regulaminu przyznawania stypendium w ramach
projektu oraz wzorów obowiązujących dokumentów (m.in. wzór umowy o przekazywanie
stypendium, sprawozdania z realizacji Indywidualnych Planów Rozwoju, ramowego wzoru
wniosku o przyznanie stypendium). Beneficjent jest w trakcie opracowywania tej
dokumentacji, tym samym nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu
przeprowadzony zostanie we wrześniu br., a nie w czerwcu br. jak wstępnie zakładano.
Instytucja Pośrednicząca została poinformowana o zaistniałej sytuacji.
Wydatkowanie środków na realizację projektu zakłada się w IV kwartale 2018 r. Zgodnie
z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu wypłata I transzy stypendium zaplanowana
jest na grudzień br. wówczas zostaną również rozliczone pozostałe wydatki w ramach
projektu (koszty pośrednie rozliczane ryczałtem). Zakłada się przyznanie stypendium
390 uczniom/uczennicom techników, zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych
I stopnia.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Nie stwierdzono zagrożeń w zakresie realizacji projektu.
1.a.68 – „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim
w latach 2018-2019”





Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 1 440 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
720 000,00 zł
720 000,00 zł
612 000,00 zł
108 000,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
168 456,84 zł
168 456,84 zł
118 452,37 zł
50 004,47 zł
0,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W 2018 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie rozpoczął realizację 2letniego projektu pozakonkursowego pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej
w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.6 – Koordynacja
sektora ekonomii społecznej w regionie. Projekt pozakonkursowy został zatwierdzony do
realizacji Decyzją o dofinansowaniu projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie
nr RPPK.08.06.00-18-0001/18 z dnia 14 maja 2018r. W ramach budżetu projektu
realizowane są zadania, zawierające koszty bezpośrednie, koszty pośrednie w formie
ryczałtu procentowego (20% kosztów bezpośrednich). ROPS w Rzeszowie zobligowany
również był do wniesienia wkładu własnego do projektu w wysokości min. 15% wartości
projektu.
Grupę docelową projektu stanowią:
 podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ich zrzeszeni;
 osoby fizyczne lub prawne (wraz z ich reprezentantami) zainteresowane założeniem i/lub
prowadzeniem działalności w sektorze ekonomii społecznej, w tym w formie
przedsiębiorstwa społecznego;
 partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej
w ramach działań koordynacyjnych sektora ekonomii społecznej.
W ramach projektu łącznie będą realizowane 4 zadania jako koszty bezpośrednie oraz
koszty pośrednie:
Zadanie 1:
W okresie rozliczeniowym 01.01.2018– 30.06.2018 r. w ramach zadania wypłacone zostało
wynagrodzenie pracownika merytorycznego w wymiarze ½ etatu oraz opracowane zostało
sprawozdanie roczne z funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii
Społecznej (PKRES) za rok 2017. Pracownik merytoryczny opracował opis przedmiotu
zamówienia publicznego na miejsce posiedzeń PKRES- zamówienie na hotel i wyżywienie
w ramach projektu. Zostało zrealizowane zamówienie publiczne, wyłoniony został
Wykonawca odpowiadający za realizację zamówienia na wynajem sali i zapewnienie
wyżywienia na posiedzeniach Komitetu. Ustalony został częściowy zakres tematyczny na
posiedzenia PKRES w roku 2018.
Przygotowany jest wstępny harmonogram posiedzeń Komitetu, który będzie przedmiotem
dyskusji podczas pierwszego posiedzenia Komitetu po wyborze miejsca posiedzeń.
Zgodnie z Regulaminem PKRES przygotowywane są zmiany składu osobowego PKRES,
ustalono jaki zakres zmiany muszą objąć, przygotowano skład PKRES po zmianach.
Przygotowana została Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego zmieniająca skład
PKRES.
W ww. okresie rozliczeniowym pracownik merytoryczny odpowiedzialny był za rekrutacje
na spotkanie warsztatowe dotyczące zmian w Ustawie o spółdzielniach socjalnych, które
było skierowane m.in. również do członków PKRES.
W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace dot. wystawienia opinii ROPS
w Rzeszowie akredytowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)
działającym na terenie Podkarpacia, które są elementem przedłużenia/nadania nowej
akredytacji na kolejne okresy działalności OWES.
W dniach 27.02-01.03.2018 pracownik merytoryczny zadania brał udział w spotkaniu,
podczas którego powołana została inicjatywa skupiająca m.in. ROPS, OWES, członków
regionalnych komitetów ekonomii społecznej. Inicjatywa o nazwie Forum Ekonomii
Społecznej Polski Wschodniej obejmuje swoim zasięgiem woj. podkarpackie, lubelskie,
świętokrzyskie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie.
W ramach realizacji zadania pracownik merytoryczny wziął udział w spotkaniu Instytucji
Zarządzających RPO oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w dniach 24 – 25
kwietnia 2018 r. w Warszawie. Był również odpowiedzialny za prowadzenie i nadzór nad listą
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przedsiębiorstw społecznych z terenu województwa podkarpackiego oraz przekazywanie jej
do Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej MRPiPS.
W ww. okresie rozliczeniowym kontynuowana była dystrybucja Podkarpackiego Programu
Rozwoju Ekonomii Społecznej 2016-2020 (program był dystrybuowany podczas
kiermaszu ekonomii społecznej).
Zadanie 2:
W okresie rozliczeniowym 01.01.2018-30.06.2018 wypłacone zostało wynagrodzenie dwóch
pracowników merytorycznych oraz przeprowadzono rekrutację na otwarte robocze spotkanie
podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej w województwie podkarpackim, w którym
uczestniczyło 8 uczestników.
W tym okresie zostały rozesłane pisma z informacją o planowanej kontynuacji organizacji
spotkań sieciujących CIS/KIS, ZAZ, WTZ i spółdzielni socjalnych z woj. podkarpackiego oraz
ustalenie tematyki spotkań sieciujących w 2018 r. poprzez kontakt telefoniczny oraz poprzez
rozesłanie wiadomości do wszystkich zarządów podkarpackich sieci. Tematyka
przeprowadzonych spotkań w ramach poszczególnych sieci współpracy była zgodna
z diagnozą i zapotrzebowaniem uczestników.
Prowadzono również prace w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu funkcjonowania
podkarpackich sieci współpracy OWES, sieci podmiotów ekonomii społecznej oraz sieci
kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym działających
w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja sektora ekonomii społecznej
w województwie podkarpackim” tworząc Regulamin uczestnictwa w projekcie „Koordynacja
sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” wraz
z nowymi załącznikami.
Pracownicy angażowali się także w prace nad przygotowaniem Podkarpackiego
Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej oraz III Podkarpackich Targów Ekonomii
Społecznej towarzyszących świętu Paniagi w Rzeszowie, uczestniczyli w działaniach
promocyjnych i angażowali się w działania związane z obsługą uczestników.
Brali udział w przygotowaniu zapytania ofertowego i załączników do planowanego
ogłoszenia zamówienia na usługi trenerskie/moderatorskie ponadto realizowane były prace
związane z opracowaniem dokumentacji wraz z załącznikami i oszacowaniem wartości
zamówienia dwóch wizyt studyjnych 2 dniowych każda dla 25 osób.
W ramach realizacji zadania pracownik merytoryczny wziął udział w spotkaniu Instytucji
Zarządzających RPO oraz Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w dniach 24 – 25
kwietnia 2018 r. w Warszawie.
W okresie sprawozdawczym przygotowano szczegółowe zakresy tematyczne do
seminariów, spotkań powiatowych zaplanowanych zgodnie z diagnozą potrzeb i obszarów
deficytowych. Ustalono wartości zamówień na usługi trenerskie, moderatorskie i doradcze
w ramach projektu. Do końca kwietnia ogłoszono postępowanie na doradców z zakresu
ekonomii społecznej. Po ocenie ofert, wyłoniono wykonawcę i przygotowano umowy na
realizację usługi doradczej z zakresu aspektów społecznych i usług doradczych z zakresu
ujęcia ekonomii społecznej w lokalnych dokumentach programowych i strategicznychprowadzona jest rekrutacja oraz ustalanie terminów doradztwa.
Wyłonieni zostali Wykonawcy na:
-prowadzenie seminariów oraz pierwszych spotkań sieci CIS/KIS oraz PES - obsługa
trenerska,
- organizację spotkań sieci i seminariów – najem sal, wyżywienie i nocleg (tylko w przypadku
spotkania ROPS-OWES).
Prowadzone są prace w związku z pierwszymi spotkaniami sieci – spotkanie sieci CIS/KIS,
PES oraz OWES - rekrutacja, opracowanie tematyki, zapewnienie trenerów.
Prowadzone jest postępowanie na obsługę trenerską spotkań powiatowych zaplanowanych
do realizacji jesienią 2018 r. w powiatach woj. podkarpackiego.
Utworzono nowy Regulamin rekrutacji uczestników do projektu Koordynacja sektora
ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018 -2019 wraz z nowymi
wzorami załączników, w tym dokumentacją dla doradcy (nowe działanie w projekcie).
Regulamin wprowadzono zarządzeniem dyrektora ROPS.
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Zadanie 3:
W ramach zadania 3 w okresie 01.01.2018 - 30.06.2018 roku wypłacone zostało
wynagrodzenie pracownika merytorycznego w wymiarze 1 etatu. Zrealizowano również
następujące działania:
• Zmiana Regulaminu targów i kiermaszów ekonomii społecznej oraz wprowadzenie go
Zarządzeniem Dyrektora ROPS;
• Przeprowadzenie szacowania rynku na: wynajem powierzchni wystawienniczej, organizację
Targów i Kiermaszów ES, doradcę do technicznej obsługi portalu, materiału edukacyjnodydaktyczne, usługę fotograficzną);
• Przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na wynajem powierzchni
wystawienniczej w celu organizacji Kiermaszów Ekonomii Społecznej (wyłonienie centrum
handlowego, podpisanie umowy);
• Przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na organizację Kiermaszów
Ekonomii Społecznej (wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy);
• Zorganizowanie Wielkanocnego Kiermaszu Ekonomii Społecznej (rekrutacja podmiotów,
patronaty medialne i honorowe, informacja do mediów, promocja – strony internetowe
ROPS, fanpage, e-mail do podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz członków Krajowego
Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), plakaty w Urzędach na terenie
Rzeszowa). Podczas Kiermaszu odbyła się promocja znaku „Zakup prospołeczny”;
• Przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego na organizację Targów Ekonomii
Społecznej;
• Zorganizowanie Targów Ekonomii Społecznej (rekrutacja podmiotów, promocja – strony
internetowe ROPS, fanpage, e-mail PES oraz członków KPRES);
• Pracownik dbał również o prawidłową obsługę portalu sprzedażowego produktów i usług
PES www.wspierajiwybieraj.pl, prowadził nadzór nad zamieszczanymi treściami, produktami
czy usługami;
• Przeprowadzenie szkolenia dla doradców marketingowych z projektu Rzeszowski Ośrodek
Wsparcia
Ekonomii
Społecznej
(ROWES)
z obsługi
portalu
sprzedażowego
www.wspierajiwybieraj.pl;
• Strona www.es.rops.rzeszow.pl na bieżąco była aktualizowana o ww. wydarzenia;
• Przygotowano i zrealizowano postępowanie zamówienia publicznego oraz wyłoniony został
Wykonawca doradztwa dla PES w zakresie obsługi technicznej portalu sprzedażowego
podkarpackich pes, utworzonego przez ROPS – www.wspierajiwybieraj.pl - prowadzona jest
rekrutacja pes do ww. doradztwa;
• Przygotowano i zrealizowano postępowanie zamówienia publicznego oraz wyłoniony został
Wykonawca na dostawę materiałów edukacyjno-dydaktycznych na potrzeby projektu,
• Opracowano materiały dydaktyczno-edukacyjne dla uczestników spotkań oraz seminarium
w ramach projektu, oraz dla uczestników Forum Ekonomii Społecznej zaplanowane na jesień
2018 r.,
• Przygotowano materiały do akcji promocyjnej portalu sprzedażowego PES- wycena
reklamy adwords, pozycjonowania stron,
• Zbierane są dane do katalogu branżowego podkarpackich podmiotów ekonomii społecznej
– informacje dot. podmiotów ze zdjęciami.
Zadanie 4:
W przygotowaniu jest postępowanie zamówienia publicznego, zgodnie z Ustawą Prawo
Zamówień Publicznych w sprawie wyłonienia podmiotu prowadzącego badania - została
przygotowana dokumentacja dot. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia mająca na
celu oszacowanie kosztów zamówienia publicznego.
Koszty pośrednie:
W okresie rozliczeniowym 01.01.2018 - 30.06.2018 r. w ramach kosztów pośrednich
finansowany był koordynator projektu, księgowa projektu, obsługa kadrowa i specjalista
zamówień publicznych. Ponadto, finansowane były koszty administracyjne związane
z funkcjonowaniem biura projektu.
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 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Wszelkie opóźnienia w realizacji projektu wynikają z podpisania Decyzji o dofinansowaniu
projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii
społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” w dniu 14.05.2018 r. Nie ma
zagrożenia niezrealizowania wskaźników zapisanych w ww. projekcie, wszelkie opóźnienia
zostaną nadrobione w późniejszych okresach realizacji projektu.
1.a.69 – „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno - Społecznego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego
rynku pracy”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 420 363,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
292 400,00 zł
292 400,00 zł
248 540,00 zł
29 240,00 zł
14 620,00 zł
0,00 zł

Województwa

Poniesione
w I półroczu br.
71 552,85 zł
71 552,85 zł
60 817,20 zł
7 155,29 zł
3 580,36
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W I półroczu 2018 r. realizowano:
Zad. 1 Organizacja staży zawodowych dla słuchaczy/ek MSCKZiU w Rzeszowie.
W okresie sprawozdawczym staże zawodowe zgodnie z planem rozpoczęło 50 osób. Do
30 czerwca br. staże zawodowe zakończyło 17 osób, pozostałe 33 osoby kontynuują
rozpoczęte staże. Do tej pory nie wypłacano stypendium stażowego. Dokonano zakupu
odzieży roboczej dla wszystkich 50 uczestników staży zawodowych. Opiekę nad stażystami
pełniło łącznie 43 opiekunów. Opracowano we współpracy z opiekunami stażu programy
stażu, uwzględniające zakres czynności i zadań dla stażysty oraz wiedzę i umiejętności
doskonalone podczas stażu z uwzględnieniem zadań wykraczających ponad podstawę
programową. Realizacja zadania jest monitorowana na bieżąco. Planuje się zakończyć
zadanie zgodnie z harmonogramem.
Dodatkowymi punktami w trakcie rekrutacji premiowano osoby z niepełnosprawnościami, jak
również osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich. Na etapie organizacji staży
zawodowych we wniosku o uczestnictwo w projekcie umożliwiono zgłoszenia ew. barier,
trudności i przeszkód w przystąpieniu do projektu wszystkim uczestnikom. Dano także
możliwość zgłaszania ew. koniecznych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Nie
zanotowano żadnych zgłoszeń dotyczących utrudnień czy barier. Zanotowano 3 osoby
z niepełnosprawnościami, jednak nie zgłaszały one potrzeby żadnych udogodnień. Udział
w zadaniu osób z niepełnosprawnościami przebiegał bez utrudnień.
Dokumenty związane z rekrutacją na staże zawodowe dostępne były w biurze projektu, ale
umieszczono je też na stronie internetowej, tak aby była możliwość łatwego do nich dostępu.
Biuro projektu umieszczone na parterze budynku było otwarte w elastycznych godzinach.
Rekrutacji do udziału w stażach zawodowych dokonano z zachowaniem równości szans
kobiet i mężczyzn. Zastosowano ulotki przedstawiające kobiety i mężczyzn.
W trakcie rekrutacji rozpoznawano poziom wykształcenia stażystów, jednak żadna osoba nie
zgłosiła posiadania kwalifikacji, które musiałby być uwzględnione w ramowym programie
stażu zawodowego.
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Uczestnicy staży
zawodowych
wypełniali
także kwestionariusz
predyspozycji
psychofizycznych, z którym zapoznawali się opiekunowie stażystów w celu organizacji stażu
dopasowanego do indywidualnych potrzeb uczestników.
Zad. 2 Doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli zawodu MSCKZiU.
Dokonano rekrutacji i do udziału w zadaniu zakwalifikowano planowaną liczbę łącznie 7 osób
tj. 4 nauczycieli na kierunku technik masażysta (w tym 2 kobiety i 2 mężczyzn na planowaną
liczbę 3 kobiety, 1 mężczyzna) oraz 3 nauczycieli na kierunku technik usług kosmetycznych
(w tym 3 kobiety jak planowano). Nauczyciele brali udział w szkoleniach doskonalących
na temat:
1) masaż tensegracyjny dla 4 nauczycieli na kierunku technik masażysta,
2) masaż relaksacyjny dla 4 nauczycieli na kierunku technik masażysta,
3) przedłużanie rzęs metodą 1:1 oraz metodą objętościową dla 2 nauczycieli na kierunku
technik usług kosmetycznych.
W szkoleniu wzięło udział 6 osób i były to te same, zakwalifikowane osoby. Wszystkie
zakończyły szkolenie i udoskonaliły swoje umiejętności oraz nabyły nowe kompetencje
zawodowe potwierdzone certyfikatem. Nauczyciele na kierunku technik masażysta
zakończyli swój udział w zadaniu (4 osoby). Pozostałe szkolenia doskonalące dla nauczycieli
na kierunku technik usług kosmetycznych będą zorganizowane w kolejnych okresach
rozliczeniowych.
Zachowano dostępność zadania dla osób z niepełnosprawnościami. Programy szkoleń
zostały opracowane z uwzględnieniem zgłoszonych barier w przypadku zgłoszenia
1 uczestnika.
W celu rozpropagowania informacji o szkoleniach doskonalących dla nauczycieli zawodu
na kierunkach technik usług kosmetycznych i technik masażysta zastosowano plakaty
ogłoszenia dostępne także na stronie internetowej zredagowane z zachowaniem zasady
równości szans kobiet i mężczyzn.
Zad.3 Wyposażenie pracowni szkolnych MSCKZiU.
Dokonano konsultacji z opiekunami poszczególnych pracowni i aktualizowano wykazy
elementów wyposażenia. Rozpoczęto zbieranie ofert cenowych z rynku. Dokonano wyboru
dostawców i zakupiono część wyposażenia przeznaczonego dla 3 pracowni tj. pracownia
masażu dla zawodu technik masażysta, elektroradiologii dla zawodu technik elektroradiolog
oraz kosmetycznej dla zawodu technik usług kosmetycznych.
Pozostałe zakupy będą kontynuowane zgodnie z planem oraz harmonogramem.
Realizuje się zakupy sprzętu z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami jak
np. dokonano zakupu fotela do pedicure oraz stołów do masażu z podnóżkami
rehabilitacyjnymi.
Zadanie koszty pośrednie.
Ilość osób zatrudnionych i zaangażowanych do obsługi projektu to 1 koordynator projektu.
W okresie sprawozdawczym zaangażowano 5 pracowników etatowych szkoły pełniących
funkcje pomocnicze w zakresie obsługi merytoryczno – finansowej, którzy otrzymali dodatki
do wynagrodzenia oraz dorywczo korzystano z pomocy innych pracowników i nauczycieli
zaangażowanych w działania wg potrzeb projektu tj. do pomocy w organizacji i przebiegu
staży zawodowych słuchaczy, opracowania ramowych planów staży zawodowych
czy organizacji zakupów wyposażenia i sprzętu do poszczególnych pracowni.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania
Brak zagrożeń.
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1.a.70 – „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”





Zadanie realizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,
nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji zadania: 2018 – 2022
Łączne nakłady finansowe: 13 678 741,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego


Plan 2018
253 208,00 zł
0,00 zł
253 208,00 zł
253 208,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

Zgodnie z Uchwałą NR 403/8448/18 z 2 marca 2018 r. Zarząd Województwa zdecydował
o powierzeniu realizacji projektu istniejącej wojewódzkiej instytucji kultury, w trakcie
posiedzenia wskazując na Wojewódzki Dom Kultury (WDK).
Ze względów organizacyjnych biuro projektu ds. utworzenia podkarpackiego centrum nauki
zostało utworzone w WDK na początku lipca br.
W lipcu zostało ogłoszone postępowanie na wyłonienie wykonawcy programu funkcjonalno –
użytkowego dla części budowlanej podkarpackiego centrum nauki. Przetarg został
rozstrzygnięty ale umowa z wybranym wykonawcą nie została jeszcze podpisana ze względu
na odwołanie złożone przez uczestnika przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej.
Przeprowadzono konsultacje ze środowiskiem naukowym i oświatowym w regionie mające
na celu nawiązanie współpracy formalnej. Zainteresowanym współpracą stronom przesłano
projekty porozumień, których podpisanie planowane jest na wrzesień.
Osoby zaangażowane w realizację zadania wzięły udział w trzech wizytach studyjnych
w istniejących oraz powstających centrach nauki: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
Centrum Nauki Leonardo Da Vinci w Chęcinach, i Małopolskim Centrum Nauki. Celem wizyt
było zapoznanie się członków zespołu z procesami planowania i wykorzystania przestrzeni
budynków oraz ich eksploatacją, stanem, kierunkami prac i dobrymi praktykami oraz
regulacjami związanymi z rozliczaniem podatku VAT.
Przeprowadzono również rozmowy i konsultacje z potencjalnym wykonawcą systemu
rezerwacji i sprzedaży biletów oraz kontroli dostępu do ośrodka. Rezultatem jest otrzymanie
oferty - projektu systemu dedykowanego dla podkarpackiego centrum nauki.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania
Brak zagrożeń.
1.a.71 – „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów
z podregionu rzeszowskiego”




Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 593 052,00 zł
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Poniesione
w I półroczu br.
166 420,00 zł
27 214,39 zł
- wydatki bieżące, z tego:
166 420,00 zł
27 214,39 zł
148 455,00 zł
24 244,47 zł
Budżet Unii Europejskiej
17 965,00 zł
2 969,92 zł
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Od stycznia rozpoczęto realizację zajęć z uczniami. W 29 grupach nauczyciele – konsultanci
prowadzili monitoring zajęć:
 Tyczyn, Borek Stary, Białka (13 grup) – 390 godzin – ostatnie zajęcia zakończyły się
w czerwcu – 126 uczniów uzyskało dyplom udziału w kursie z programowania w Scratch,
 Majdan Królewski, Krzątka, Huta Komorowska, Komorów, Wola Rusinowska – (16 grup)
– 480 godzin ostatnie zajęcia zakończyły się w czerwcu – 112 uczniów uzyskało dyplom
udziału w kursie z programowania Scratch.
29 nauczycieli z ww. szkół w czerwcu zdało końcowy test na uzyskanie kwalifikacji
do prowadzenia zajęć z programowania w Scratch z uczniami.
W czerwcu rozstrzygnięto postępowanie na dostarczenie pomocy dydaktycznych do szkół.


Nakłady finansowe

Plan 2018

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania
Brak zagrożeń.
1.a.72 – „Razem odkryjmy świat programowania – szkolenia dla nauczycieli i uczniów
z podregionu przemyskiego”





Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 573 059,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
162 532,00 zł
162 532,00 zł
145 367,00 zł
17 165,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
26 538,99 zł
26 538,99 zł
23 686,21 zł
2 852,78 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Od stycznia rozpoczęto realizację zajęć z uczniami. W 31 grupach nauczyciele – konsultanci
prowadzili monitoring zajęć:
 Kańczuga, Żurawica (15 grup) – 480 godzin – ostatnie zajęcia zakończyły się w czerwcu
– 133 uczniów uzyskało dyplom udziału w kursie z programowania w Scratch,
 Bolestraszyce, Wyszatyce, Maćkowice, Buszkowice, Orzechowce – (15 grup) –
450 godzin ostatnie zajęcia zakończyły się w czerwcu – 112 uczniów uzyskało dyplom
udziału w kursie z programowania Scratch.
31 nauczycieli z ww. szkół w czerwcu zdało końcowy test na uzyskanie kwalifikacji
do prowadzenia zajęć z programowania w Scratch z uczniami.
W czerwcu rozstrzygnięto postępowanie na dostarczenie pomocy dydaktycznych do szkół.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania
Brak zagrożeń.
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1.a.73 – „„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: zakup taboru”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 176 235 571,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Projekt realizowany z POIiŚ na lata 2014 – 2020, zadanie pn. ”Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej – PKA: zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego” Oś
priorytetowa V, Działanie 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.
Na dofinansowanie projektu ze środków UE została podpisana umowa Nr POIS.05.02.00-000021/17-00 z dnia 21.05.2018 r..
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do przeprowadzenia przetargu
na zakup 8 szt. trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych oraz 2 szt.
dwuczłonowych pojazdów spalinowych.
Dostawy pojazdów planuje się w 2020 roku, dlatego w 2018 r. nie zostały zaplanowane
środki.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania
Brak zagrożeń.
1.a.74 – „„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”: budowa zaplecza
technicznego




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 113 467 259,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
2 791 939,00 zł
0,00 zł
2 791 939,00 zł
1 134 934,00 zł
1 657 005,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
1 019,09 zł
0,00 zł
1 019,09 zł
456,60 zł
562,49 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Projekt realizowany z POIiŚ na lata 2014 – 2020, zadanie pn. ”Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej – PKA: zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”
Oś priorytetowa V, Działanie 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.
Na dofinansowanie projektu ze środków UE została podpisana umowa Nr POIS.05.02.00-000021/17-00 z dnia 21.05.2018 r.
Wydatki zostały poniesione na opłaty za złożenie wniosków o uzyskanie decyzji
lokalizacyjnej celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym oraz otwartym. Prowadzi
się starania w celu pozyskania działek niezbędnych do realizacji budowy zaplecza
technicznego w Rzeszowie - Staroniowie. Pozyskanie działek od PKP Oddział
Gospodarowania nieruchomościami w Krakowie może nastąpić w trybie odpłatnym
bezprzetargowym. W ramach dalszych prac przy projekcie planuje się zlecenie wykonania
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badań geotechnicznych oraz inwentaryzacji terenu dla części dotyczącej budowy zaplecza
technicznego, niezbędnych dla ogłoszenia przetargu na wykonawcę robót i Inżyniera
kontraktu.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania
W przypadku niewykorzystania środków w pełnej wysokości zostaną przeniesione na
następne lata realizacji projektu.
b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa
publiczno – prywatnego; z tego:
 brak
c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.
1.1 i 1.2), z tego:
1.c.1 – „Program aktywizacji gospodarczo- turystycznej województwa podkarpackiego
poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowopastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas
zwierząt gospodarczych i owadopylność „Podkarpacki Naturalny Wypas II””


Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem
 Okres realizacji zadania: 2017 – 2020
 Łączne nakłady finansowe: 10 870 000,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
2 138 960,00 zł
6 500,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
2 138 960,00 zł
6 500,00 zł
2 058 960,00 zł
6 500,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
80 000,00 zł
0,00 zł
Inne
- wydatki majątkowe, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na mocy uchwały Nr 415/8704/18 z dnia
3 kwietnia 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego w 2018 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki
Naturalny Wypas II”. W ramach otwartego konkursu ofert, w terminie określonym
w Regulaminie Konkursu, wpłynęło 8 ofert. Wszystkie z nich uzyskały rekomendację komisji
konkursowej do jego realizacji. Wybór ofert przez Zarząd Województwa, wysokość
przyznanych środków oraz jego rozliczenie przewidziane jest na drugie półrocze 2018 r.
Ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego „Przeprowadzono promocję
„Programu Podkarpacki Naturalny Wypas II” podczas „III Festiwalu Produktów Lokalnych
i Tradycyjnych”, która odbyła się w dniu 17 czerwca 2018 r. w Ustrzykach Dolnych.”,
na kwotę 5 000,- zł brutto. Promocja miała na celu upowszechnienie informacji o realizacji
Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas II” oraz stworzyła doskonałą okoliczność
do wypromowania walorów smakowych produktów mlecznych i mięsnych pochodzących
od zwierząt utrzymywanych w systemie wypasu ekstensywnego oraz
edukacji
konsumenckiej i rolniczej.
W ramach zadania opracowano dokument określający możliwości udziału zwierząt
gospodarskich (bydło, konie, owce, kozy) w walce z inwazją kaukaskich barszczy, jego
wpływu na zdrowie zwierząt, kondycję fizyczną oraz jakość produktów spożywczych
pochodzących od tych zwierząt”, na kwotę 1 500,- zł pochodzących ze środków budżetu
Województwa Podkarpackiego.
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 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.c.2 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020”







Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament
Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 6 705 129,00 zł

Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2018
2 376 000,00 zł
2 376 000,00 zł
2 376 000,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
1 847 410,35 zł
1 847 410,35 zł
1 847 410,35 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

Wykonanie planu w zakresie osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na 2018 rok kształtuje się na poziomie 77,75 %.
Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku łącznie z projektami konkursowymi
i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa
podkarpackiego od początku realizacji PO WER, podpisano 110 umów na łączną kwotę
wydatków kwalifikowalnych 358.516.105,30 zł. Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych
w ramach wniosków o płatność i korekt do wniosków o płatność wyniosła 272.100.147,30 zł.
Wartość wydatków certyfikowanych we wnioskach do Komisji Europejskiej w ramach
PO wyniosła 258.698.665,73 zł.
W I półroczu 2018 r. podpisano 9 umów, łącznie z projektami konkursowymi
i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa
podkarpackiego, na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 8.570.628,11 zł. W ramach
realizacji PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji
Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego
opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie
elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane
bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem
przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów
i wydatków budżetu województwa.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W związku z zastrzeżeniami audytu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Komisji
Europejskiej dotyczącymi niekwalifikowalności podatku VAT w projektach finansowanych
z EFS, Polska została zobowiązana do wstrzymania certyfikacji wydatków w odniesieniu
do działań polegających na dofinansowaniu zakładania działalności gospodarczej
i doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Powołując się na art. 69 ust. 3c
rozporządzenia 1303/2013 audytorzy uznali, że VAT, który w świetle przepisów krajowych
może być w jakikolwiek sposób odzyskany w ww. schematach przez uczestnika
lub pracodawcę, powinien być niekwalifikowalny w projekcie, nawet jeśli nie zdecydowano
się na jego odzyskanie. Strona polska nie zgadza się z ustaleniami audytorów w opisanym
zakresie i podjęła działania mające na celu wypracowanie rozwiązania tej kwestii
we współpracy z KE i ETO. Do czasu rozwiązania problemu, który ma charakter
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ogólnokrajowy, IP nie przekazuje do certyfikacji wniosków o płatność, w ramach których
udzielane było dofinansowanie dla uczestników na rozpoczęcie działalności gospodarczej
oraz dofinansowanie dla pracodawców na doposażenie/wyposażenie miejsc pracy.
1.c.3 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata
2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/
Departament
Zarządzania
Regionalnym
Programem
Operacyjnym
Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
Łączne nakłady finansowe: 38 510 387,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Państwa

Plan 2018
2 500 000,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
2 500 000,00 zł
2 500 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Projekty, które zgodnie z zapisami Kontraktu Terytorialnego spełnią warunki
dotyczące charakteru rewitalizacyjnego będą mogły angażować środki budżetu państwa.
Obecnie trwa nabór w działaniu 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – konkurs ogólny
i konkurs dedykowany Miejskiemu Obszarowi Funkcjonalnemu (MOF). Wnioski przyjmowane
będą do 14 września br. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2019 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Ze względu na planowane rozstrzygnięcie konkursów i wybór do dofinansowania
projektów, które będą mogły angażować środki BP dopiero w 2019 roku, ustalony plan
wydatków w II półroczu br. w powyższym zadaniu nie zostanie wykonany. W związku
z tym, DRP po przeprowadzeniu analizy o możliwości zaangażowania przedmiotowych
środków w innych zadaniach, przygotuje stosowne zmiany w planie wydatków i WPF.
1.c.4 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata
2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”


Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/
Departament
Zarządzania
Regionalnym
Programem
Operacyjnym
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
 Łączne nakłady finansowe: 50 059 126,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
12 702 501,00 zł
920 707,13 zł
- wydatki bieżące, z tego:
39,00 zł
38,01 zł
39,00 zł
38,01 zł
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
12 702 462,00 zł
920 669,12 zł
12 702 462,00 zł
920 669,12 zł
Budżet Państwa


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Wykonanie planu w zakresie osi I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na 2018 rok, kształtuje się na poziomie 7,25 %.
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W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia środki zarezerwowane są dla projektu
realizowanego przez BGK w klasyfikacji 15011 w kwocie 5 696 516 zł. Zgodnie
z założeniami przyjętymi w Harmonogramie wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach
RPO WP na lata 2014-2020 dla powyższego projektu wypłata II transzy przewidziana została
na drugą połowę 2018 roku. Pozostała kwota 7 005 985 zł przeznaczona jest na projekty
pozakonkursowe: zdrowotne (szpitale) w klasyfikacji 85111, w tym:
- „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Ojca Pio
w Przemyślu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
(dofinansowanie z BP na projekcie wynosi 2 964 705,88 zł, okres realizacji projektu jest do
31.10.2018r., do końca czerwca wydatkowano środki w kwocie 742 964,77 zł),
- „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa
podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im.
Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu (dofinansowanie z BP na projekcie wynosi
5 200 588,24 zł, okres realizacji projektu jest do 31.10.2019 r. do końca czerwca
wydatkowano środki w kwocie 177 704,35 zł),
„Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital
Podkarpacki im. Jana Pawła II
w Krośnie (kwota 39 zł została zabezpieczona w planie
wydatków w celu wypłaty środków (refundacji) – 38,01 zł wnioskowanej przez Beneficjenta).
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrożeń realizacji
przedsięwzięcia.
1.c.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP
na lata 2014 – 2020”


Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, nadzorowane
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament
Rozwoju Regionalnego
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
 Łączne nakłady finansowe: 180 465 513,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
42 398 962,00 zł
24 218 127,36 zł
- wydatki bieżące, z tego:
41 143 613,00 zł
23 505 067,06 zł
41 143 613,00 zł
23 505 067,06 zł
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego:
1 255 349,00 zł
713 060,30 zł
1 255 349,00 zł
713 060,30 zł
Budżet Państwa


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Wykonanie planu w zakresie osi VII – IX Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na 2018 rok, kształtuje się na poziomie 57,12 %.
Według stanu na 30 czerwca 2018 r. (od początku realizacji programu) w ramach
przedmiotowego
przedsięwzięcia
podpisano
868
umów
na
łączną
kwotę
1 344 277 465,86 zł.
Wartość
zakontraktowanych
środków
europejskich
wynosi
1 137 835 937,83 zł, środków krajowych 141 865 209,11 zł, w tym środków z budżetu
państwa 91 659 794,50 zł. W I półroczu 2018 r. podpisano 145 umów na łączną kwotę
183 253 307,76 zł. Wartość zakontraktowanych w I półroczu 2018 r. środków europejskich
wynosi 154 756 557,36 zł, środków krajowych 18 802 517,00 zł, w tym środków z budżetu
państwa 9 630 410,48 zł.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania
W związku z wystosowaniem do władz polskich przez Komisję Europejską
tzw. warning letter, Polska zobowiązana została do wstrzymania certyfikacji
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w 17 programach operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
w związku z ustaleniami audytów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i Komisji
Europejskiej. Zastrzeżenia audytorów dotyczą niekwalifikowalności podatku VAT
w projektach finansowanych z EFS, w ramach których udzielane było dofinansowanie dla
uczestników na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dofinansowanie dla
pracodawców na doposażenie/wyposażenie miejsc pracy. Wznowienie certyfikacji nastąpi
po zakończeniu procedury kontradyktoryjnej i uzgodnieniu mechanizmów wdrażania
akceptowalnych dla służb KE. W przypadku projektów realizowanych w OP VII wstrzymanie
certyfikacji dotyczy każdego wniosku o płatność składanego w ramach działania 7.1,
działania 7.2 i działania 7.3, w którym wystąpiły kwestionowane przez audytorów wydatki.
Sytuacja ta związana jest z odmienną niż dotychczas interpretacją Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. przez
audytorów ETO. Kwestia wymaga rozstrzygnięcia o charakterze horyzontalnym. Problem
interpretacji przepisów dotyczących VAT jest problemem krajowym, a nie wyłącznie lokalnym
i dotyczy nie tylko Regionalnych Programów Operacyjnych, ale też PO WER.
1.c.6 – „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”


Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2010 – 2019
 Łączne nakłady finansowe: 79 724 328,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
9 371 436,00 zł
0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
170 342,00 zł
0,00 zł
170 342,00 zł
0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
9 201 094,00 zł
0,00 zł
9 201 094,00 zł
0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Na zadaniu „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” został
rozstrzygnięty przetarg na ulepszenie 5 szt. pojazdów kolejowych z napędem spalinowym
serii SA135 typu 214Mb Mińsk 1 i została podpisana umowa OR-IV.273.1.1.2018 z dnia
14 marca 2018 r. Na etapie uzgadniania Harmonogramu napraw Wykonawca wraz
z Zamawiającym zgodnie z zapisami umowy, podjął działania mające na celu ustalenie
z Operatorem harmonogramu przekazywania pojazdów do ulepszenia. Operator przesłał
stronom propozycję odstawiania eksploatowanych pojazdów do ulepszenia do Wykonawcy
tj. PESA Bydgoszcz S.A w terminach niegwarantujących zakończenie realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z jej zapisami.
Zwiększone zapotrzebowanie na usługi transportowe w sezonie wakacyjnym w br. oraz
rozszerzenie od 01.09.2018 r. oferty połączeń kolejowych na liniach 106/108/107
o dodatkowe 12 par pociągów spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na tabor,
co uniemożliwia wyłączenie większej ilości pojazdów z eksploatacji w jednym terminie
i przekazanie Wykonawcy do ulepszenia. W związku z tym, że wystąpiły okoliczności
uzasadniające wydłużenie realizacji umowy do 2019r. środki zostały przeniesione na 2019 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.c.7 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2013 – 2024
Łączne nakłady finansowe: 8 485 864,00 zł
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Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków na usługi serwisowo – utrzymaniowo –
naprawcze, świadczone na podstawie zawartych umów z producentami nowych pojazdów
szynowych, zakupionych przez województwo podkarpackie. Kwota wydatków uzależniona
jest od ilości km przejechanych przez pojazd w danym okresie rozliczeniowym.
Zgodnie z umową o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PSC)
z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów na świadczenia usług
serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych podpisanych przez Województwo przechodzą na
Przewozy Regionalne Sp. z o.o., na czas od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,
dlatego na 2018 r. środki nie zostały zaplanowane.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.


Nakłady finansowe

Plan 2018

1.c.8 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POliŚ”
 Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2015 – 2021
 Łączne nakłady finansowe: 848 675,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Usługi świadczone na podstawie zawartej umowy z producentem pojazdu szynowego
zakupionego przez województwo podkarpackie w ramach POIiŚ.
Zgodnie z umową PSC z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy
na świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych podpisanych przez
Województwo przechodzą na Przewozy Regionalne Sp. z o.o., na czas od 1 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r., dlatego na 2018 r. środki nie zostały zaplanowane.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.c.9 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”
 Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2027
 Łączne nakłady finansowe: 14 103 125,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Zgodnie z umową PSC z dnia 28.10.2016 r. wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umowy
na świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych podpisanych przez
Województwo przechodzą na Przewozy Regionalne sp. z o.o., na czas od 01 stycznia
2017 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., w związku z tym realizacja zadania przez Województwo
rozpocznie się od 2021 roku.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.c.10 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych
przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”





Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2013 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 439 633 814,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
Inne
- wydatki majątkowe, z tego:


Plan 2018
62 574 751,00 zł
62 574 751,00 zł
51 806 926,00 zł
10 767 825,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
26 993 879,55 zł
26 993 879,55 zł
24 254 227,66 zł
2 739 651,89 zł
0,00 zł

Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

Planowana kwota na powyższe zadanie z umowy na cały 2018 r. to 62 574 749,84 zł.
W I półroczu br. przekazano kwotę 26 993 879,55 zł w tym:

2 739 651,89 zł – Fundusz Kolejowy
 24 254 227,66 zł – środki budżetu województwa
Wydatki przeznaczone były na rekompensatę z tytułu wykonywania kolejowych
przewozów osób przekazywaną w formie dotacji celowej Operatorowi tj. Przewozom
Regionalnym Sp. z o.o. na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie
kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2017-2020 i aneksu z dnia 28.10.2016 r.,
aneksu nr 2 z dnia 26.06.2017 r. oraz aneksu nr 3 z dnia 19.12.2017 r.
Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.c.11 – „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska w m. Grabownica
Starzeńska”
 Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
 Łączne nakłady finansowe: 1 705 400,00 zł
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Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Inne

Plan 2018
1 217 099,00 zł
0,00 zł
1 217 099,00 zł
1 217 099,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W dniu 02.07.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert dla zadania pn.: „Przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa polegająca na budowie chodników
w m. Humniska i Turze Pole oraz dr. woj. Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica
Starzeńska polegająca na budowie chodnika w m. Grabownica Starzeńska. II przetarg – na
2 zadania: 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa
polegająca na budowie chodnika w km 4+256 –4+363 strona lewa w m. Turze Pole. 2.
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska
polegająca na budowie chodnika w km 219+907 – 220+087 strona lewa w m. Grabownica
Starzeńska.
PZDW w Rzeszowie planuje powtórzyć postępowanie przetargowe.
W pierwszym półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków na ww. zadanie.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.c.12 – „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowych"
 Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2012 – 2019
 Łączne nakłady finansowe: 15 485 582,00 zł
Poniesione
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
6 039 185,00 zł
96 798,10 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
6 039 185,00 zł
96 798,10 zł
6 039 185,00 zł
96 798,10 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
0,00 zł
0,00 zł
Inne
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W pierwszym półroczu 2018 roku zaangażowano środki w wysokości 5.964.767,71 zł.
Wydatkowano środki na 4 opracowania dokumentacyjne w wysokości 96.798,10 zł. Trwają
prace projektowe na pozostałych zadaniach dokumentacyjnych.
Plan 2018

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.c.13 – „Zimowe utrzymanie dróg”




Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2010 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 103 977 604,00 zł
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Poniesione
w I półroczu br.
9 000 000,00 zł
6 450 062,48 zł
- wydatki bieżące, z tego:
9 000 000,00 zł
6 450 062,48 zł
9 000 000,00 zł
6 450 062,48 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich administruje siecią dróg o długości 1 659 km.
Utrzymanie przejezdności na drogach wojewódzkich w warunkach zimowych było
podstawową działalnością.
Sieć dróg wojewódzkich jest podzielona na sześć standardów zimowego utrzymania dróg
z czego w Podkarpackim Zarządzie dróg wojewódzkich obowiązuje cztery standardy
tj. od trzeciego do szóstego. Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest
od obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg
były realizowane przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg.
Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 6 450 062,48 zł. Kwota ta obejmuje wydatki
dotyczące zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg (piasek do przemieszania
z solą, sól) § 4210- 2 098 809,09 zł, a przede wszystkim zakupu usług pozostałych § 4300- w kwocie 4 351 253,39 zł. Usługi te dotyczą wynajmu sprzętu do zwalczania
śliskości i odśnieżania tj. pługi wirnikowe, pługo - piaskarki, ładowarki, koparko – ładowarki.


Nakłady finansowe

Plan 2017

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.c.14 – „Remonty cząstkowe nawierzchni”





Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2013 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 28 105 498,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
3 000 000,00 zł
3 000 000,00 zł
3 000 000,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
2 079 149,44 zł
2 079 149,44 zł
2 079 149,44 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich - § 4270 - 4.000.000,-zł (w tym realizowane
w ramach WPF - 3.000.000,-zł)– w ramach zadania rozpoczęto realizację między innymi
krótkich nakładek, bieżących napraw ubytków w nawierzchni jezdni w systemie ciągłym
w ramach potrzeb wynikających ze stanu faktycznego nawierzchni. W okresie pierwszego
półrocza zrealizowano:
 remont wyboi remonterem i masą na gorąco – 25 767 m2,
 wykonanie powierzchniowego utrwalenia ( krótkie odcinki ) – 3 376 m2,
 wykonanie krótkich nakładek – 10 089 m2,
 frezowanie nawierzchni - 8 323 m2,
 przebudowa przełomów – 38 m2 ,
 profilowanie masą - 922 t,
łącznie na remonty cząstkowe dróg wydatkowano - 2 079 149,44 zł.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
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Brak informacji.
1.c.15 – „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg
wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”


Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
 Łączne nakłady finansowe: 5 700 000,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
1 000 000,00 zł
485 639,10 zł
- wydatki bieżące, z tego:
1 000 000,00 zł
485 639,10 zł
1 000 000,00 zł
485 639,10 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Realizacja zadania obejmuje: czyszczenie ulic i odcinków dróg o przekroju ulicznym po
zimie oraz w lecie wraz z odwozem na wysypisko; czyszczenie chodników po zimie oraz
w lecie wraz z odwozem nieczystości na wysypisko; opróżnianie koszy na śmieci wraz
z odwozem nieczystości na wysypisko; czyszczenie studzienek ściekowych (wraz
z przykanalikami), studzienek rewizyjnych; czyszczenie ścieków ulicznych, czyszczenie
cieków podchodnikowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej pod ciśnieniem sprzętem
specjalistycznym, czyszczenie ekranów akustycznych. Mycie przy użyciu środków czystości
nie powodujących uszkadzania struktury materiału; czyszczenie i przegląd separatorów,
wraz z czyszczeniem osadników i z wpisami do kart kontroli separatora i osadnika.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożenia.
1.c.16 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”
 Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2013 – 2018
 Łączne nakłady finansowe: 599 393,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
150 000,00 zł
150 000,00 zł
150 000,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
18 036,72 zł
18 036,72 zł
18 036,72 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:.
Na wykonanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zawarto
umowę z Refunda Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na kwotę 83 246,40 zł.
Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę
zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym. Przed wydaniem
zezwolenia wymagane jest przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej.
Powyższe zadanie ma zastąpić zadanie „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia
2012 r. w sprawie rozkładów jazdy ( Dz.U. z 2012 r., poz. 451) w związku z art. 85 ustawy
z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Z 2017 poz.
2136 ze zm.)”. Trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy o publicznym transporcie
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zbiorowym. Do tej pory nie określono zakresu zmian oraz terminu wejścia w życie tych
zmian.
Na obecnym etapie trudno jest oszacować ile wniosków zostanie złożone przez
przewoźników w II półroczu br. Jeżeli wpłynie więcej wniosków niż szacowano do umowy,
będzie zachodziła konieczność podpisania kolejnej umowy w br. na wykonanie „Analizy
sytuacji rynkowej”.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Realizacja zadania uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na udzielenie i zmianę
zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.
1.c.17 – „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi
ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 4 200 000,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
2 945 000,00 zł
0,00 zł
2 945 000,00 zł
2 945 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W ramach zadania przekazano pomoc finansową na budowę łączników dla:
1.
Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:
a)."Rozbudowa łącznika autostrady A4 - na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła
Rzeszów - Północ" - etap I - w kwocie 320 000,00 zł – w 2018 r.
b). „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S 19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła
Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19" etap I - w kwocie 225 000,00 zł – w 2018 r.
2.
Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:
"Budowa łącznika Autostrady A4 ( węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi" –
etap I w kwocie 900 000,00 zł - w 2018 r.
3.
Powiatu Dębickiego - Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica - Wschód do
DK 4 i DW 985 (Zawada - Pustynia) - w kwocie 1 500 000 zł- w 2018 r.
Województwo Podkarpackie z powiatem rzeszowskim, ropczycko-sędziszowskim i dębickim
podpisało stosowne porozumienia ws. udzielenia pomocy finansowej na budowę łączników
do węzła autostradowego A-4.
Zadania zostały zakwalifikowane do dofinasowania w ramach RPO WP 2014 – 2020
Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, – projekty z zakresu dróg lokalnych. Pomoc
finansowa zostanie przekazana Powiatom na podstawie wniosku o przekazanie ww. pomocy
finansowej.
Powiaty złożyły wnioski o przekazanie pomocy finansowej. Środki zostaną przekazane
w II połowie roku.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
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1.c.18 – „Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat”.


Zadanie realizowane przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nadzorowane
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
 Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
 Łączne nakłady finansowe: 1 000 395,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
608 685,00 zł
0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
608 685,00 zł
0,00 zł
608 685,00 zł
0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W I półroczu 2018 r. w ramach ww. przedsięwzięcia realizowano zadania:
1. Wytyczenie i oznakowanie szlaku, przygotowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej.
2. Budowa infrastruktury turystycznej przy atrakcjach na szlaku.
3. Rekonstrukcje pradziejowych budowli, budynków: mieszkalnych, gospodarczych oraz
warsztatów rzemieślniczych.
4. Przygotowanie, wykonanie i udostępnianie zwiedzającym wystawy archeologicznej
5. Budowa infrastruktury dla potrzeb edukacji: działania edukacyjne i kulturowe –
„wydarzenia na szlaku”.
6. Promocja projektu.
7. Zarządzanie projektem.
Wszystkie ww. zadania realizowane były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W tym
okresie podjęto i kontynuowano roboty budowlane przy sanitariatach. Wykonawca przedłożył
propozycję rozwiązań białego montażu, zarówno zamawiającemu jak i inspektorowi nadzoru,
przekazał certyfikaty urządzeń do aprobaty, wybrano płytki na posadzki i ściany, wykonano
odwodnienie liniowe wg projektu i wewnętrzną instalację wod.-kan. Zakończono roboty
instalacyjne branży elektrycznej, wykonano montaż płytek ściennych ceramicznych i białej
armatury. Obecnie trwają prace wykończeniowe zewnętrzne.
W zakresie utwardzania terenu ułożono płyty ażurowe wraz z ich obsypaniem. Rozpoczęto
prace wykończeniowe wszystkich obiektów rekonstruowanych (wiata, obora, stajnia). Po
sezonie zimowym kontynuowane są roboty budowlane na wale wczesnośredniowiecznym.
Na bieżąco postęp robót monitorowany jest przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zespół projektowy. W I półroczu 2018 r. dokonano przeglądu śródokresowego realizacji
projektu zgodnie z wytycznymi programu Interreg VA PL-SK, do którego WST nie wniosło
żadnych uwag. Postęp robót budowlanych pozwala na stwierdzenie, iż zostaną one
ukończone przed wyznaczonym terminem. W okresie sprawozdawczym kontynuowano
działania związane z promocją projektu.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.c.19 – „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej
poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni
ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum – Zamku
w Łańcucie (OR-KA II, III, IV, VII)”




Zadanie realizowane przez Muzeum Zamek w Łańcucie, nadzorowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji zadania: 2015 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 5 242 442,00 zł
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Poniesione
w I półroczu br.
3 526 094,00 zł
0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
2 865 480,00 zł
0,00 zł
2 865 480,00 zł
0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
660 614,00 zł
261 957,66 zł
660 614,00 zł
261 957,66 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:


Nakłady finansowe

Plan 2018

1)
W I połowie 2017 r. został ogłoszony przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu
i w wyniku tego postępowania w dniu 21.06.2017 r. została wybrana firma SWECO
Consulting Sp. z o.o. do wykonania tego zadania.
2)
W drodze zapytań ofertowych wybrano również przedsiębiorcę pełniącego usługi
doradztwa prawnego w zakresie ww. projektu.
3)
Na cele promocyjne projektu zostały wykonane: tablice informacyjne, opracowane
i wydrukowane foldery informujące o projekcie. Zorganizowano również konferencję prasową
dla mediów regionalnych i lokalnych, a także utworzona została odrębna zakładka na stronie
internetowej Muzeum – Zamek w Łańcucie dotycząca projektu i na bieżąco aktualizowana
o treści dotyczące prowadzonych prac remontowo- konserwatorskich.
4)
W dniu 24.05.2017 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe
na uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej. Postępowanie zostało unieważnione,
ponieważ oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Po ponownym ogłoszeniu postępowania
przetargowego w dniu 08.08.2017 r. został wybrany TOP – SYSTEM INSTALACJE Joanna
Osetek na Wykonawcę tego zadania. W zakresie tego zadania należało wykonać
rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną, wykonać
przyłącz kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przyłącz wodociągowy i sanitarny do
budynku Kordegardy. Teren obejmujący to zadanie to: Park wewnętrzny oraz bezpośrednie
sąsiedztwo Ujeżdżalni, budynku Kordegardy i budynku Starej Kordegardy. Zadanie
to zostało zrealizowane w całości i zakończone w dniu 12.12.2017 r.
5)
25.08.2017 r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na prace remontowo konserwatorskie i budowlane w budynku Zamku. Postępowanie to zostało unieważnione ze
względu na to, iż oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania. Po ponownym ogłoszeniu
zamówienia dokonano wyboru Wykonawcy w dniu 01.02.2018r. Zakres tego zadania
obejmuje wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian piwnic i fundamentów, przebudowę
instalacji sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych, instalacji co, oraz wentylacji w części
podpiwniczonej Budynku Zamku, przyłącz wody hydrantowej a także: instalację elektryczną
oświetleniową, oświetlenia awaryjnego, instalację odgromową, uziemiającą, wyrównawczą,
instalację SAP i oddymiającą na klatkach schodowych. Zakres prac obejmuje również
wykonanie prac remontowo- konserwatorskich w pomieszczeniach Łaźni Rzymskich
polegających na konserwacji tynków ścian i polichromii oraz konserwacji i modernizacji
stolarki okiennej i drzwiowej, konserwacji istniejącego, zabytkowego wyposażenia
i rekonstrukcję brakującego wyposażenia do pomieszczeń Łaźni. Obecnie trwają prace
dotyczące izolacji murów piwnic i fundamentów na skrzydle północnym (elewacja północna),
na skrzydle wschodnim (elewacja wschodnia), izolacja ścian zewnętrznych piwnic w obrębie
Dziedzińca Wewnętrznego oraz ścian wzdłuż Łącznika przy Dziedzińcu Gospodarczym.
Izolacja pozioma piwnic w skrzydle północnym została wykonana. Trwają prace
konserwatorskie ścian, posadzek, boazerii, schodów (roboty warsztatowe), tynków oraz
oczyszczanie polichromii w pomieszczeniach Łaźni Rzymskich, a zaawansowanie tych prac
w odniesieniu do poszczególnych pomieszczeń można przyjąć na poziomie od 17 do 46% .
6)
W wyniku postępowania przetargowego w dniu 23.03.2018 r. został wyłoniony
Wykonawca prac remontowo – konserwatorskich i budowlanych ogrodzenia Parku wraz
z Bramami. Zakres prac obejmuje naprawę i wzmocnienie przęseł, naprawę i konserwację
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murków i słupków ogrodzenia, miejscowo demontaż i wykonanie nowego ogrodzenia oraz
prace konserwatorskie przy bramach. Przebudowa i modernizacja ogrodzenia rozpoczęła się
od strony ul. Kościuszki i ul 3-go Maja (w stronę centrum). Wykonana została izolacja
pozioma (iniekcja) murów ogrodzenia od strony ulicy Zamkowej.
7)
W wyniku rozstrzygnięcia postepowania przetargowego na prace remontowokonserwatorskie i budowlane fortyfikacji wyłonione zostało konsorcjum, z którym podpisana
została Umowa na wykonanie ww. prac. Prace remontowo – konserwatorskie i budowlane
fortyfikacji obejmują czyszczenie, naprawę, izolację, wzmocnienie i odciążenie murów
fortyfikacji, naprawę gzymsów oraz prace konserwatorskie i budowlane związane ze
wzmocnieniem wieżyczek-kawalier i
konserwacją mostku zachodniego. Obecnie trwają
prace od strony wschodniej fortyfikacji.
8)
W dniu 29.05.2018 r. po ponownym badaniu i ocenie ofert w związku
z uwzględnieniem przez KIO odwołania wniesionego przez Wykonawcę nastąpił powtórny
wybór oferty po którym wyłoniono Wykonawcę prac remontowo – konserwatorskich elewacji
budynku Zamku. Wykonawca w dniu 26.06.2018 r. przystąpił do realizacji robót od strony
północnej skrzydła północnego i strony zachodniej skrzydła wschodniego. Zakres prac
obejmuje wszystkie elewacje zamku oprócz elewacji budynku Oficyny, a także modernizację
i konserwację stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przebudowę instalacji odgromowej
i wyrównawczej, wymiana parapetów obróbek blacharskich i rur spustowych.
W trakcie procedowania są postępowania dotyczące:
1)
Prace remontowo – konserwatorskie i budowlane alejek, wykonanie monitoringu
terenu Parku oraz sieci wi – fi- postępowanie ogłaszane trzykrotnie , ponieważ oferta
z najkorzystniejszą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie tego zadania. Wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany w dniu
22.06.2018 r. trwają procedury zmierzające do zawarcia umowy z Wykonawcą.
2)
Prace remontowo- konserwatorskie i budowlane małej architektury w Parku –
zamówienie ogłaszane dwukrotnie- brak złożonych ofert.
3)
Prace remontowo- konserwatorskie wybranych rzeźb na terenie Parku –
postępowanie ogłoszono w dniu 27.04.2018 r.- na etapie badania ofert.
Pozostaje do uruchomienia procedura przetargowa na przebudowę pomieszczeń pod
tarasem południowym .
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Wpływ na wydłużenie czasu ogłoszenia procedur przetargowych miały niedociągnięcia
i błędy w dokumentacji projektowej, które wymagały poprawy przed rozpoczęciem
przetargów. Brak poprawy i skorygowania tych usterek mógł bowiem powodować roszczenia
finansowe ze strony Wykonawców.
Zagrożeniem dla terminowej realizacji zadania są również wydłużające się procedury
przetargowe spowodowane wysokimi cenami ofert wynikającymi z rosnących cen materiałów
oraz kosztów pracy. Wpływa na to ma obecna sytuacja rynkowa, w której brakuje
specjalistów i pracowników zwłaszcza do wykonania robót specjalistycznych, co zmusza
wiele firm do ograniczania prowadzonej działalności i rezygnacji z długoterminowych zleceń.
Wpływ na wydłużenie terminu mają również uwarunkowania związane z wzajemną
zależnością poszczególnych zadań i koniecznością ich koordynacji w taki sposób, aby
kolejne zadania nie powodowały niszczenia elementów już wykonanych.
Wymienione czynniki stanowią zagrożenie i mogą ewentualnie skutkować niewywiązaniem
się przez wykonawców z zaplanowanych prac w terminie. Tym samym może to prowadzić do
konieczności dokonania przesunięć niektórych prac w harmonogramie finansowo
rzeczowym.
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1.c.20 – „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum
Podkarpackiego w Krośnie dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa
kulturowego regionu”


Zadanie realizowane przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie, nadzorowane
przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
 Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
 Łączne nakłady finansowe: 2 182 657,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w
I półroczu br.
 Nakłady finansowe
247 500,00 zł
0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
217 500,00 zł
0,00 zł
217 500,00 zł
0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
30 000,00 zł
0,00 zł
30 000,00 zł
0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Z uwagi na brak dofinansowania z programu POIiŚ zadanie nie jest realizowane.
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyniku rozpatrzenia skargi kasacyjnej MKiDN
(13.06.2018 r.) podtrzymał stanowisko Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie
braku dofinansowania.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W związku z wyżej przedstawioną sytuacją Muzeum Podkarpackie w Krośnie pismem z dnia
15.05.2018 r., znak MPK.3131.2.2018.FK zwróciło się z prośbą o uwzględnienie zakresu
przedsięwzięcia w WPF WP na lata 2018-2042 pn. Rewaloryzacja i modernizacja
zabytkowego budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w wysokości 8 800 000 zł
z uwagi na katastrofalny stan obiektu, co zostało potwierdzone stosowna opinią
rzeczoznawcy budowlanego.
1.c.21 – „Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem
na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku
w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów”


Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2019
 Łączne nakłady finansowe: 2 200 000,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
600 000,00 zł
500 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
600 000,00 zł
500 000,00 zł
600 000,00 zł
500 000,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
0,00 zł
0,00 zł


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2017 roku:
Środki finansowe w wysokości 500 000 zł (pięć transzy, każda 100 000 zł przekazana
terminowo na rachunek bankowy Powiatu Sanockiego zgodnie z zapisami umowy
nr DO-III.503.3.1.2018), otrzymane w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej
z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018, zostały wydatkowane do 30 czerwca
2018 r. przez Muzeum Historyczne w Sanoku w wysokości 399 488, 47,- zł na:
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- gaz

-

2 517,26 zł

- energię elektryczną

-

6 852,46 zł

- wodę i odprowadzenie ścieków, abonament

-

417,93 zł

- konserwację windy

-

401,95 zł

- serwis centrali wentylacyjnej

-

2 860,00 zł

- konserwację i serwis klimatyzacji

-

1 080,00 zł

- ubezpieczenie majątku

-

2 957,00 zł

- nadzór na systemem komputerowym

-

384,21 zł

- wynagrodzenia osobowe

-

321 687,38 zł

- składki ZUS ubezpieczenie społeczne i FP

-

60 330,28 zł

Razem:

-

399 488,47 zł

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń - dotacja zostanie wydatkowana w pełnej wysokości na bieżącą działalność
statutową Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania
i udostępniania zbiorów.
1.c.22 – „Utrzymanie podkarpackiego centrum nauki”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji zadania: 2022 – 2027
Łączne nakłady finansowe: 22 000 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Rozpoczęcie realizacji zadania od 2022 r.


Nakłady finansowe

Plan 2018

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.c.23 – „Pogram wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" stypendia.”





Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2008 – 2025
Łączne nakłady finansowe: 3 046 680,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
200 000,00 zł
200 000,00 zł
200 000,00 zł
0,00 zł

Województwa

Poniesione
w I półroczu br.
126 000,00 zł
126 000,00 zł
126 000,00 zł
0,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” jest
realizowany od 2008 roku. W ramach programu, podczas wszystkich jego edycji,
udzielonych zostało 478 stypendiów na kwotę 1 483 480 zł. Nabór wniosków odbywa się
co roku w terminie do 31 lipca i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów,
rodziców i nauczycieli. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona
młodzież ma możliwość poszerzania swoich zdolności oraz inwestowania we własny rozwój.
W roku 2018 w WPF zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na realizację ww. programu, do
końca I półrocza wydano 126 000,00 zł na wypłatę 70 stypendiów za osiągnięcia w jednej
dziedzinie sztuki oraz za osiągnięcia naukowe.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.c.24
–
„Promocja
Województwa
Podkarpackiego
międzynarodowego przewoźnika lotniczego”


za

pośrednictwem




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
Okres realizacji zadania: 2015 – 2021
Łączne nakłady finansowe: 59 400 000,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
9 225 000,00 zł
9 225 000,00 zł
9 225 000,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
3 987 500,00 zł
3 987 500,00 zł
3 987 500,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
1) W I półroczu 2018 r. na realizację zadania wydatkowano 3.987.500,00 zł (stan na dzień
30.06.2018). Kwota stanowi równowartość należności za 5 miesięcy (styczeń – maj) usług
promocyjnych zrealizowanych przez międzynarodowego przewoźnika lotniczego Ryanair
Ltd. zgodnie z umową nr PT-I.0632.119.2014 (3.125.000,00 zł) oraz podatku VAT
zapłaconego przez Województwo do organu podatkowego w związku z przedmiotową
umową (862.500,00 zł).
2) Realizacja usług promocyjnych w I półroczu 2018 r.
 zamieszczenie
bannerów
reklamowych
Województwa
Podkarpackiego
przekierowujących na stronę www.podkarpackie.travel/en na stronie internetowej
przewoźnika,
 zamieszczenie reklam Województwa Podkarpackiego wewnątrz 5 samolotów i na
zewnątrz 2 samolotów,
 zamieszczenie reklamy Województwa Podkarpackiego w magazynie pokładowym
przewoźnika - ukazała się jedna reklama w zimowej edycji oraz jedna w wiosennej
edycji magazynu (łącznie 2 reklamy),
 zamieszczenie bannerów reklamowych w mailach wysyłanych przez przewoźnika
do klientów i partnerów biznesowych – rozesłano 3 maile,
 promocja połączeń lotniczych przewoźnika do i z Województwa podczas eventów
promocyjnych i akcji marketingowych – odbyło się 4 eventy.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą nr LV/910/18 z dnia 25.06.2018 r. dokonał
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 20182042, polegających na wydłużeniu okresu realizacji zadania do 2021 r. oraz zwiększeniu
łącznych nakładów finansowych do kwoty 59 400 000 zł (zwiększenie o 29 400 000 zł).
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W II poł. bieżącego roku planuje się przeprowadzenie postępowania na zamówienie
publiczne w zakresie świadczenia usług promocyjnych Województwa Podkarpackiego przez
międzynarodowego przewoźnika lotniczego w latach 2019-2021.
1.c.25 – „Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina”.




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
Okres realizacji zadania: 2017 – 2021
Łączne nakłady finansowe: 1 000 000,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
218 112,00 zł
218 112,00 zł
218 112,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
218 111,47 zł
218 111,47 zł
218 111,47 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
1)
Łączne nakłady finansowe które zostaną poniesione przez Województwo
Podkarpackie na realizację ww. zadania w latach 2017 – 2021 nie przekroczą kwoty
1.000.000 zł brutto, tj. średnio 200.000,00 zł brutto rocznie (rok 2017 – 160.884,00 zł, rok
2018 - 218.112,00 zł, rok 2019 – 221.004,00 zł, rok 2020 – 200.00,00 zł, rok 2021 –
200.000,00 zł).
2)
Zadanie realizowane na podstawie Umowy Partnerstwa zawartej pomiędzy
Województwem Podkarpackim a Fundacją Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą
w Warszawie dotyczącej określenia zasad wspólnej organizacji wydarzenia pn. Forum
„Europa – Ukraina” ”, które odbywać się będzie corocznie przez 2 lub 3 kolejne dni w latach
2017 - 2021 (z wyłączeniem miesiąca listopada i grudnia) w Rzeszowie (lub w miejscowości
położonej w odległości nie większej niż 20 km od Rzeszowa (na podstawie
Uchwały Nr 184/3718/16
Zarządu
Województwa
Podkarpackiego
w
Rzeszowie
z dnia 7 czerwca 2016 r.) oraz umów szczegółowych zawieranych każdorazowo co najmniej
2 miesiące przed datą rozpoczęcia się Forum.
3)
Województwo i Fundacja pokrywają we własnym zakresie wydatki związane
z realizacją postanowień zawartych w poszczególnych umowach.
4) Wydatki związane z organizacją Forum w 2018 r. 218.111,47 zł, w tym:
 usługa tłumaczenia ustnego symultanicznego oraz wynajem i obsługa techniczna sprzętu
do tłumaczeń – kwota 68.880,00 zł,
 wynajem obiektu wraz z zabezpieczeniem technicznym, mediami oraz obsługą techniczną
– 81.114,27 zł,
 usługa gastronomiczna podczas Forum – 68.117,20 zł.
W maju br. zostały wprowadzone zmiany na ww. zadaniu (Uchwała Nr LIII//886/18 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2018 r.), polegające na przesunięciu kwoty
21.004,00 zł (dział 750, rozdział 75075) z roku 2018 na rok 2019. Zmiany wynikały
z oszczędności wygenerowanych dzięki współpracy Gminy Miasta Rzeszowa, jako Partnera
przy organizacji Forum (kwota 40.000,- zł). Przeniesione środki finansowe z pewnością
umożliwią prawidłową organizację tego wydarzenia w kolejnym roku w przypadku braku
pozyskania Partnera partycypującego w kosztach związanych z jego realizacją.
5) Osiągnięte efekty.
Organizatorami przedsięwzięcia była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, czyli
Organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz Województwo Podkarpackie. Tematem
przewodnim XI Forum Europa – Ukraina, które odbyło się w dniach 13-14 marca br. była
kwestia modernizacji i rozwoju potencjału Ukrainy.
Patronat Honorowy nad imprezą objęli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz
Sejm RP. Partnerami instytucjonalnymi byli: Gmina Miasto Rzeszów, Rzeszowska Agencja
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Rozwoju Regionalnego, AEROPOLIS – Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, Zespół
Doradców Gospodarczych TOR, Centrum Projektów Europejskich, Program Współpracy
Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020, Województwo Suczawa, EPOS,
Euroregion Siret-Prut-Nistru, Agencja Rozwoju Regionalnego Północ-Wschód, Rumunia, We
Are the New Europeans AISBL, Fundacja „Nasz Wybór”, Ukraine-Poland-Germany,
Ukrainian Association of Medical Tourism, Foreign Policy Association Republic of Moldova,
Razumkov Center, Agentia pentru Dezvoltare Regionala NORD-EST.
W Forum uczestniczyło blisko 500 uczestników z 30 państw. Wzięli w nim udział m.in.
przedstawiciele rządów, parlamentarzyści, unijni decydenci, samorządowcy, biznesmeni
i eksperci z Polski, Ukrainy oraz krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej.
W czasie dwóch dni obrad odbyły się 2 sesje plenarne, 45 paneli dyskusyjnych, przed
którymi goście obejrzeli prezentacje tematyczne i prezentacje regionów Ukrainy. Ogółem
w obradach wzięło udział 1183 przedstawicieli polityki, biznesu i mediów. 301 z nich to
paneliści, którzy zastanawiali się między innymi nad tym jak Ukraińcy budują europejską
gospodarkę, czy imigracja z Ukrainy zmieniła polski i europejski rynek pracy, jak wielką
szansą dla rozwoju jest Nowy Jedwabny Szlak, którego jednym z centralnych odcinków na
drodze z Chin do Europy jest Ukraina.
Wśród najważniejszych gości obecni byli: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński,
Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Minister Infrastruktury Andrzej
Adamczyk oraz Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński. Gości zagranicznych
reprezentowali: Jean-Pierre Froehly – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(OBWE), Altai Efendiev – Sekretarz Generalny GUAM, Gordana Čomić –
Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Serbii czy Vasyl Bodnar – Wiceminister
Spraw Zagranicznych Ukrainy. Obrady Forum relacjonowali dziennikarze m.in. z Polski,
Ukrainy, Czech, Kazachstanu, Rumunii i Francji.
Wydarzeniami towarzyszącymi były dwie StartUp Session, które wyłoniły najlepsze startupy.
Głosami gości forum Europa-Ukraina nagrodę główną w Konkursie Startup Session zdobyła
firma ASPE. Druga nagroda główna przyznawana przez Komisję Ekspercką, złożonej
z przedstawicieli biznesu, nauki i administracji publicznej, przyznano firmie WiseGlass
Sp. z o.o. z Rzeszowa. Zwycięskie firmy wezmą udział w elitarnej ścieżce Startup Session
podczas tegorocznej edycji XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. W gali uczestniczyli
wicemarszałkowie sejmu Beata Mazurek i Ryszard Terlecki. Obecny był też minister Jerzy
Kwieciński.
Podczas Forum zorganizowana także była także prezentacja wystawy „Więźniowie Kremla.
Nieznane ofiary niezadeklarowanej wojny”, a także prezentacja raportu pt. „Ukraina 20172018 – nowe realia, stare problemy” opracowanego przy współpracy z Centrum Studiów
Ekonomicznych i Politycznych im. Razumkowa z Kijowa.
Ważnym wydarzeniem towarzyszącym XI Forum były II Targi Wschodnie, skierowane
głównie do firm, które planują nawiązać lub poszerzyć współpracę biznesową w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej. Na Targach pojawiło się 91 firm, w tym 9 startupów. Udział
w nich wzięli wystawcy z Polski, Ukrainy, Rumunii i Węgier (przedstawiające m.in. branże
spożywczą, budowlaną, motoryzacyjną, transportową, logistyczną,
produkcyjną,
farmaceutyczną, ubezpieczeniową i rekreacyjną, finansową i nieruchomości) oraz polskie
i ukraińskie regiony a także instytucje. Targi były okazją nie tylko do prezentacji oferty firm
i regionów, ale także początkiem nawiązania współpracy między nimi. Były doskonałą
platformą zbliżeniową dla polskich i ukraińskich firm, które chciałyby ze sobą współpracować.
Pojawiały się nich firmy z Ukrainy, które już w tym roku otwierają swoje przedstawicielstwa
w Polsce. Swoją pomoc zapowiedziało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które
chce do Polski ściągnąć ponad 60 nowych firm technologicznych – w tym także te z Ukrainy.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Plan zostanie wykonany zgodnie z założeniem. Zagrożeń w zakresie wykonania oraz
oszczędności nie przywiduje się.
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1.c.26 – „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 20082020”




Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Okres realizacji zadania: 2011 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 6 584 248,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
1 127 991,00 zł
791 578,97 zł
- wydatki bieżące, z tego:
1 127 991,00 zł
791 578,97 zł
1 127 991,00 zł
791 578,97 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:


Nakłady finansowe

Plan 2018

Uchwałą Nr 391/8190/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
16 stycznia 2018r. ogłoszono pierwszy konkurs ofert na realizację w 2018 roku programu
wojewódzkiego pod nazwą „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020”,
na łączną kwotę 1 100 000,00 zł. Uchwałą Nr 415/8705/18 z dnia 3 kwietnia 2018 r.
rozdysponowano środki w wysokości 1 100 000,00 zł, przyznając dotację dla 43 organizacji
pozarządowych. Na dzień 30 czerwca 2018r. podpisano 35 umów i przekazano środki
w wysokości 781 700,00 zł. Kolejne umowy podpisywane są sukcesywnie w zależności od
terminu rozpoczęcia realizacji zadania.
Pozostałą kwotę z planu w wysokości 27 991,00 zł przeznaczono na realizację zadań
zgłaszanych w trybie pozakonkursowym, z tego Uchwałą Nr 401/8433/18 z dnia 27 lutego
2018r. przyznano dla Polskiego Związku Organizatorów ZAZ i WTZ w Jarosławiu kwotę
w wysokości 9 900,00 zł. W miesiącu kwietniu, po rozliczeniu dotacji, ww. stowarzyszenie
zwróciło kwotę 21,03 zł.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Mogą nastąpić drobne zwroty środków, końcem 2018 r. i początkiem 2019 r. – po złożeniu
przez organizacje pozarządowe sprawozdań z realizacji zadań.
1.c.27 – „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej”.
 Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 Okres realizacji zadania: 2016 – 2025
 Łączne nakłady finansowe: 7 915 252,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
646 100,00 zł
510 822,00 zł
510 822,00 zł
135 278,00 zł
135 278,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Zadania realizowane w ramach utrzymania projektu PSeAP
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- administracja i utrzymanie oraz monitorowanie infrastruktury i oprogramowania
zlokalizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, w Centrum
Przetwarzania Danych (CPD) projektu PSeAP pod kątem prawidłowości działania,
wydajności oraz dostępności;
- przygotowanie planowanego do realizacji postępowania na wykonanie audytu
bezpieczeństwa informacji w związku z wejściem w życie RODO (rozporządzenia o ochronie
danych osobowych);
- administracja i zarządzanie użytkownikami SeUI (System e-Usług Internetowych),
tworzenie i nadzór nad opisami oraz kartami e-usług we współpracy z administratorami
lokalnymi;
- realizacja umowy OR-IV.273.2.39.2017 „Usługa wsparcia serwisowego urządzeń
zakupionych w ramach projektu PSeAP – część regionalna”. Zgłaszanie awarii urządzeń,
wdrożenie systemu monitoringu urządzeń firmy Hewlett-Packard;
- zgłaszanie wad, usterek, awarii w systemie HELPDESK oraz kontakty z Głównym
Wykonawcą (GW), w zakresie poprawy funkcjonowania oprogramowania i infrastruktury;
- współpraca z GW w celu dostosowania oprogramowania regionalnego SeUIv2 do
wymogów RODO, zawarcie umowy z GW dotyczącej powierzenia przetwarzania danych
osobowych w projekcie PSeAP;
- wykonanie projektu i przygotowanie harmonogramu promocji platformy regionalnej PSeAP
oraz używania e-usług wśród mieszkańców terenu województwa podkarpackiego;
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu PSeAP, współpraca z Partnerami Projektu
w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP;
- obsługa instytucji kontrolującej projekt PSeAP i realizacja zaleceń pokontrolnych;
- pomoc administratorom lokalnym, Parterom projektu PSeAP w zakresie utrzymania
infrastruktury i oprogramowania
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
- problem z integracją SeUI i SEOD z e-PUAP2. Brak możliwości realizacji procesów
biznesowych dla PSeAP w zakresie e-Usług poziomu 3 i wyższych. Brak możliwości
używania systemu w tym zakresie przez beneficjentów.
- nieprzewidywalna strategia Państwa w zakresie utrzymania ciągłości działania e-PUAP-2
i wspierania procesów biznesowych z których korzysta SeUI. Strategia Państwa może
przewidywać zastąpienie tego rozwiązania innym rozwiązaniem. Architektura projektu
PSeAP oparta jest nierozerwalnie o rozwiązania centralne. Wprowadzone zmiany centralne
mogą wymuszać konieczne zmiany w SeUI, co może wiązać się z dużymi kosztami po
stronie województwa.
1.c.28 – „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM”.
 Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 Okres realizacji zadania: 2014 – 2019
 Łączne nakłady finansowe: 342 989,00 zł


Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
82 340,00 zł
82 340,00 zł
82 340,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
13 227,25 zł
13 227,25 zł
13 227,25 zł
0,00 zł
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Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:

- 10 stycznia 2018 r. na portalu PSIM udostępniono nową wyszukiwarkę usług medycznych,
upraszczającą proces wyszukiwania w typowych sytuacjach. Nadal można korzystać
z dotychczasowej wyszukiwarki.
- 12 marzec 2018 r. uruchomienie drugiego etap Kampanii informacyjnej Projektu PSIM dla
pacjentów. U Partnerów Projektu, w Podmiotach Leczniczych zintegrowanych z RCIM
i szkołach przeprowadzono działania promocyjne oraz dystrybucję ulotek, plakatów, banerów
informacyjnych na stronę WWW.
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu (Podmioty Lecznicze). W okresie styczeń kwiecień 2018 przeprowadzono ankietę dla Podmiotów Leczniczych zintegrowanych z RCIM
dotyczącą stopnia wykorzystania systemu PSIM. W jej wyniku zostały przekazane
rekomendacje mające na celu zwiększenie stopnia wykorzystywania e-Usług.
- nadzór i współpraca z Administratorem RCIM, który świadczy usługi administracyjne na
rzecz RCIM oraz współpraca z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej;
- prowadzenie działań mających na celu zapewnienie mediów dla RCIM (prąd, Internet);
- monitoring wskaźnika komercyjnego wykorzystania infrastruktury powstałej w ramach
projektu PSIM;
- monitoring stanu ubezpieczenia sprzętu użyczonego Partnerom Projektu;
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu (Partnerzy Projektu) - współpraca
Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki
Społecznej w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez Partnerów
Projektu.
- działania związane z wejściem w życie RODO. Dostosowanie umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych, polityki bezpieczeństwa, regulaminów, klauzul
informacyjnych dla projektu PSIM pod kątem RODO.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
- niewywiązywanie się z realizacji umów dostawców prądu i Internetu do RCIM.
- niewywiązywanie się Partnerów Projektu z realizacji umów partnerskich – ubezpieczenie
sprzętu, niewykorzystywanie e-Usług.
1.c.29 – „Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Podkarpackie”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Społeczeństwa Informacyjnego
Okres realizacji zadania: 2015 – 2023
Łączne nakłady finansowe: 2 157 257,00 zł

Województwa

Poniesione
w I półroczu br.
250 000,00 zł
0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
250 000,00 zł
0,00 zł
250 000,00 zł
0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
- przekazanie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podjętego przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego stanowiska w sprawie konieczności zwolnienia z opłat lub obniżenia
wysokości stawek za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych dla obiektów i urządzeń
infrastruktury telekomunikacyjnej.
- obsługa wniosków komorniczych sądowych i policji.
- obsługa zapytań o udzielenie informacji publicznej.
Zadania związane z utrzymaniem projektu:


Nakłady finansowe

Plan 2018
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- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej
(SSPW).
- współpraca z operatorem w zakresie poprawności działania sieci SSPW.
- zgłaszanie wad w tym, awarii infrastruktury teletechnicznej oraz sprzętu aktywnego
zainstalowanego w węzłach sieci SSPW.
- promocja sieci SSPW poprzez organizację spotkań mających na celu zachęcenie do
budowy sieci przez Operatorów Sieci Dostępowych z wykorzystaniem sieci SSPW.
- obsługa instytucji kontrolujących postepowania w ramach projektu SSPW.
- bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej w związku z przebudową/rozbudową innych
liniowych inwestycji kolidujących z siecią SSPW.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Ewentualne zagrożenia dotyczą konieczności przebudowania, przeniesienia, przełożenia
sieci SSPW. Koszty ponoszone są przez Właściciela sieci tj. Województwo Podkarpackie.
1.c.30 – „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
w Województwie Podkarpackim”.




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 1 347 126,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
242 532,00 zł
242 532,00 zł
242 532,00 zł
0,00 zł

Województwa

Poniesione
w I półroczu br.
124 159,58 zł
124 159,58 zł
124 159,58 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
WYDATKI:
DZIAŁ 500 – HANDEL
Rozdział 50005 Promocja eksportu
Zaplanowane na 2018 r. wydatki w kwocie 242 532,00 zł, zostały wykonane na dzień
30.06.2018 r. w kwocie 124 159,58 zł (51,19 - % wykonania). Były to środki w całości
pochodzące z Budżetu Województwa Podkarpackiego. Na powyższą kwotę składały się
wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanymi 3 pracowników Urzędu
Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie, którzy świadczą usługi informacyjne dla
przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.
•
Wynagrodzenia: § 4010 wydatki 91 552,84 zł (50,58 - % wykonania)
•
Ubezpieczenie społeczne: § 4110 wydatki: 17 112,61 zł (45,99 - % wykonania)
•
Fundusz Pracy: § 4120 wydatki: 1 691,87 zł (31,16 - % wykonania)
•
Dodatkowe wynagrodzenie roczne: § 4040 wydatki: 13 802,26 zł (95,98 % wykonania).
Zadania związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów
i Eksporterów w województwie podkarpackim, w pierwszej połowie 2018 roku, obejmowały:
1. Świadczenie usług informacyjnych przez trzech pracowników, liczba udzielonych usług
wyniosła:
•
pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – zrealizowano 25 usług dla
inwestorów zagranicznych. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych
eksperci prowadzili bieżącą obsługę projektów inwestycyjnych. Wśród projektów
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znalazły się m.in. firmy z branży lotniczej, spożywczej, maszynowej oraz
motoryzacyjnej. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na
temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na
terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych
lokalizacjach inwestycyjnych oraz dostępnej kadrze w wybranych sektorach
gospodarki. Pracownicy COIE zorganizowali 17 wizyt inwestorów zagranicznych,
podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale
produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych,
reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszających
przedsiębiorców z terenu województwa.
•
pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) –
59. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednie usługi informacyjnodoradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe
(kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano
także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach
branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach
z programów UE.
2.
Udział/organizacja misji gospodarczych, targów oraz prelekcje na spotkaniach dla
przedsiębiorców:
•
W dniach 21-23 lutego 2018 roku w Województwie Podkarpackim odbyła się
misja gospodarcza firm brytyjskich o charakterze pro-eksport zorganizowana
przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportów UMWP oraz firmę MPI AERO.
Firmy zainteresowane były nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami
ulokowanymi w województwie podkarpackim. Firmy brytyjskie spotkały się
z następującymi firmami z regionu: McBraida Polska Sp. z o.o., Yasa Motors
Polska Sp. z o.o., PZL MIELEC – SIKORSKY COMPANY, Galactic Aero Sp.
z o.o. MTU AeroEngines Polska Sp. z o.o., MB Aerospace Technologies,
DEZAMET S.A., K&K Selekt Rzeszów.
•
W dniach 23-24 maja 2018 roku, w Warszawie odbyły się targi nieruchomości
i inwestycji REAL CONNECT 2018. Przedstawiciel COIE uczestniczył w targach
na stoisku Województwa Podkarpackiego i prezentował ofertę inwestycyjną
regionu. Podczas targów przedstawiciel COIE odbył spotkania z następującymi
firmami: Cresa, Cushman & Wakefield,
KAPE, Polska Rada Centrów
Handlowych, Direct Link, Property Talents.
•
COIE wraz z Departamentem Promocji i Współpracy Gospodarczej (PG) Urzędu
Marszałkowskiego współorganizowało w dniu 15 czerwca br. przyjazdową misję
handlową 12 firm z Tajwanu z branży energii odnawialnej.
Do zapewnienia trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu oraz niedokonywania
zasadniczych modyfikacji Projektu obliguje Województwo Podkarpackie Porozumienie
Ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podkarpackiego centrum
obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) zawarte w dniu 29 czerwca 2010 r. pomiędzy
Ministrem Gospodarki a Województwem Podkarpackim. Zgodnie z ww. Porozumieniem
trwałość ma zostać zapewniona do 31.12.2020 r.
Okres trwałości rozpoczął się 1 listopada 2015 roku i zakończy się 31 grudnia 2020 roku.
W dniu 13.01.2016 r. podpisano Umowę określającą zasady funkcjonowania Centrum
Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa podkarpackiego
w okresie trwałości projektu, 2016 – 2020, w której określono szczegółowe zasady realizacji
zadania w okresie trwałości oraz poziom usług pro-biz i pro-eksport w ujęciu rocznym oraz
do końca 2020 roku, jaki Podkarpackie COIE jest zobligowane zrealizować.
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Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Zadanie realizowane jest w sposób prawidłowy. Wskaźniki realizacji projektu w okresie
trwałości, które narzuca Umowa określająca zasady funkcjonowania Centrum Obsługi
Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa podkarpackiego w okresie
trwałości 2016-2020 zawarta w dniu 13 stycznia 2016 (nr umowy w rejestrze Województwa
Podkarpackiego CRUP/A1/2016/2), są realizowane zgodnie z harmonogramem. Przewiduje
się wyższy poziom realizacji wskaźników za 2018 rok niż zakłada to ww. umowa w związku
z dużym zainteresowaniem firm polskich i zagranicznych usługami COIE.
1.c.31 – „Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja".




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
Okres realizacji zadania: 2016 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 200 000,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
40 000,00 zł
40 000,00 zł
40 000,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
20 000,00 zł
20 000,00 zł
20 000,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Na zadanie „Utrzymanie projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” na
kwotę 40 000,00 zł składa się utrzymanie portalu (20 000,00 zł) oraz koszty utrzymania
oznakowań i witaczy (20 000,00 zł).
Zgodnie z paragrafem 10 ust. 2 umowy partnerskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r. zawartej
między Województwem Świętokrzyskim (Beneficjent) a Województwem Podkarpackim
(Partner) została podpisana umowa dotacyjna na rok 2018 na podstawie której przekazano
dotację celową w kwocie 20 000,00 zł Województwu Świętokrzyskiemu z przeznaczeniem na
realizację zadania pn. Utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl
w okresie trwałości projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.
W ramach dotacji wykonane zostaną następujące działania:
 przedłużenie okresu rejestracji domeny,
 aktualizacja treści w serwisie w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej,
niemieckiej i rosyjskiej (m.in. aktualizacja danych i publikacja nowych, w tym
wprowadzenie MPR-ów, pozyskiwanie treści, przygotowanie i obróbka materiałów,
obsługa zgłoszeń z formularza kontaktowego, komunikacja z użytkownikami portalu),
 wykonanie materiałów do publikacji na portalu (m.in. zdjęcia, multimedia, grafika),
pozyskanie praw autorskich i licencji do publikacji na portalu oraz udzielenie
niewyłącznej i nieograniczonej w czasie licencji do wykorzystania materiałów przez
Dotującego,
 obsługa techniczna portalu (związana z administrowaniem serwera i portalu, m.in.
zapewnienie ciągłości działania, administrowanie systemem, usuwanie błędów,
optymalizacja działania, zabezpieczenie danych, zapewnienie ochrony dostępu do
serwera, dostosowanie do wymogów formalno-prawnych, konfiguracja kont
administracyjnych i dostępowych, modyfikacja baz danych),
 działania promocyjne (np. reklama w mediach) i rozwojowe (modyfikacje i zmiany
funkcjonalności portalu).
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Utrzymanie i rozwój portalu internetowego www.greenvelo.pl: do końca I półrocza partner
wykonawczy nie zgłosił ewentualnych zagrożeń w realizacji zadania.

Strona 98 z 110
RR-IX.301.69.2018.IO

Utrzymanie oznakowania i witaczy: prowadzone są okresowe kontrole terenowe, które nie
wykazały nieprawidłowości oraz zniszczeń mienia. Środki w kwocie 20 000,00 zł zostaną
wykorzystane w II półroczu, jeżeli będzie zachodziła potrzeba poprawy stanu, jakości
oznakowania i witaczy.
1.c.32 – „Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe".




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Rozwoju Regionalnego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2030
Łączne nakłady finansowe: 43 277 550,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
5 535 000,00 zł
5 535 000,00 zł
5 535 000,00 zł
0,00 zł

Województwa

Poniesione
w I półroczu br.
2 306 250,00 zł
2 306 250,00 zł
2 306 250,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W I półroczu 2018 r. na obiekcie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa
Podkarpackiego
zorganizowanych
zostało
61
imprez,
z
czego
46
to
konferencje/kongresy/sympozja, a 15 to targi/wystawy. We wszystkich wydarzeniach wzięło
udział 51 328 uczestników, a liczba wystawców podczas targów/wystaw wyniosła
632 podmioty (wg szacunków Koncesjonariusza). Spośród tych imprez 10 miało charakter
międzynarodowy, 27 charakter krajowy, a 24 charakter lokalny. Koncesjonariusz wywiązywał
się z obowiązków nałożonych umową koncesji na usługi polegające na organizacji imprez
i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego z dnia
29 kwietnia 2016 r. Nie zaszły okoliczności uzasadniające naliczenie kar umownych.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Wg stanu obecnego nie identyfikuje się zagrożeń w realizacji zadania. Wg założonego
harmonogramu, w 2018 r. w obiekcie ma zostać zorganizowanych co najmniej 111 imprez.
Pod pojęciem „Impreza” w rozumieniu § 1 pkt 2) umowy koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 r. –
należy przez to rozumieć:
a) w okresie Trwałości Projektu – każde wydarzenie, które można uznać za
wydarzenie o charakterze targowym, konferencyjnym, kongresowym lub
wystawienniczym wraz z wydarzeniami im towarzyszącymi;
b) po okresie Trwałości Projektu – wszelkie wydarzenia o charakterze targowym,
konferencyjnym, kongresowym, wystawienniczym, widowiskowym, sportowym lub
artystycznym typu: kongres, konferencja, zjazd, seminarium, sympozjum,
konwencja, wystawa, targi, bal, bankiet, impreza promocyjna, impreza
integracyjna, wydarzenie artystyczne (koncert, premiera, studio/produkcja
filmowa, festiwal, show, pokaz mody, itp.), w tym imprezy masowe w rozumieniu
ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1160).
1.c.33 – „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych"




Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Okres realizacji zadania: 2016 – 2022
Łączne nakłady finansowe: 13 234 360,00 zł
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Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Inne
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
1 857 839,00 zł
1 857 839,00 zł
1 857 839,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
575 462,74 zł
575 462,74 zł
575 462,74 zł
0,00 zł

7



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Uchwałą Nr 340/7348/17 z dnia 19 września 2017 roku Zarząd Województwa
Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Podkarpackiego w dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy
zastępczej – wsparcie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej
w latach 2018 - 2022. Uchwałą Nr 359/7629/17 Zarząd Województwa Podkarpackiego z dnia
30 października 2017 r. w sprawie zlecenia prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo –
terapeutycznej w latach 2018- 2022 wybrał dwa podmioty do realizacji powyższego zadania
tj.:
•
Fundację Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie na prowadzenie
Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie,
•
Zgromadzenie Sióstr NMP NP. Prowincja Przemyska„ na prowadzenie Regionalnej
Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu.
Umowy z obydwoma ww. podmiotami zostały zawarte na 5 lat w dniu 28.12.2017 r.
Do Regionalnej Placówki Opiekuńczo Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie
w I półroczu 2018r. zostało skierowanych 10 dzieci. Łącznie było 14 - 2 dzieci odeszło do
innych placówek – stan na 30.06.2018r. to 12 dzieci na 14 miejsc, natomiast do Regionalnej
Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu w I półroczu
2018 r. zostało skierowanych 5 dzieci- stan na 30.06.2018r. to 11 dzieci na 20 miejsc
w placówce.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
1.
Wydatkowanie środków finansowych niezgodnie z kosztorysem stanowiącym
załącznik do umowy. W ramach powyższego zadania zawarte zostały umowy z dwoma
podmiotami, jednym z załączników do umowy jest „kalkulacja przewidywanych kosztów
realizacji zadania”.
Zgodnie z zapisami umowy Zleceniobiorca - Placówka składa do Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Rzeszowie, sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.
Pracownicy ROPS sprawdzają czy środki wydatkowane przez Placówkę są zgodne
z zatwierdzonym kosztorysem. Kwota dotacji wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi.
2.
Brak wniosków z powiatów o umieszczenie dzieci/młodzieży w placówkach.
3.
Wycofanie/rezygnacja podmiotów z realizacji zadania tj. prowadzenie RPOT.
1.c.34 – „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej".




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 350 000,00 zł
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Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018

Poniesione
w I półroczu br.

350 000,00 zł
350 000,00 zł
350 000,00 zł
0,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Do tej pory nie określono zakresu zmian oraz terminu ich wejścia w życie.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Trwają prace legislacyjne nad zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Do tej pory nie określono zakresu zmian oraz terminu ich wejścia w życie.
1.c.35 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250
do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km
ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami
budowlanymi w miejscowości Barycz".


Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
 Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
 Łączne nakłady finansowe: 2 700 000,00 zł
Poniesione
Plan 2018
w I półroczu br.
 Nakłady finansowe
240 000,00 zł
0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
240 000,00 zł
0,00 zł
240 000,00 zł
0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Umowa została podpisana w dniu 14 lipca 2017r. z terminem realizacji do marca 2018r.
Aneksem wydłużono termin realizacji zadania do końca III kwartału 2018r. Trwają prace
projektowe.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.c.36 – „Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową
parkingów na działce nr 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części działki 67 obr.
207"




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Organizacyjno - Prawny
Okres realizacji zadania: 2017 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 37 121 713,00 zł

Województwa
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Poniesione
w I półroczu br.
4 548 711,23 zł
0,00 zł
4 548 711,23 zł
4 548 711,23 zł

Plan 2018

Nakłady finansowe

23 808 700,00 zł
0,00 zł
23 808 700,00 zł
23 808 700,00 zł

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego


Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym
sporządzonym przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji, stanowiący załącznik do umowy
OR.IV.273.1.50.2017 zawartej w Rzeszowie w dniu 04-10-2017 r. Stan zaawansowania
robót na koniec czerwca 2018 roku przedstawiono w tabeli – „zestawienie procentowego
zaawansowania wykonanych robót”.
Tabela – zestawienie procentowego zaawansowania wykonanych robót
L.p.

Budynek administracyjno - biurowy Urzędu
Marszałkowskiego

Zaawansowanie
procentowe [%]

2

4

1
1.

BRANŻA BUDOWLANA

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.13

ROBOTY ZIEMNE
ROBOTY FUNDAMENTOWE
ŚCIANY ŻELBETOWE I BETONOWE
WIEŃCE, BELKI, NADPROŻA, SŁUPY, RDZENIE
PŁYTY STROPOWE I BALKONOWE
SCHODY ŻELBETOWE
ZBROJENIE
ROBOTY MUROWE
IZOLACJE
POKRYCIE DACHOWE
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
ŚLUSARKA I STOLARKA

2.

BRANŻA SANITARNA

2.2
2.4
2.5
2.7
2.10
3.
3.1
3.2

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
INSTALCJA KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
INSTALACJA SYSTEMÓW VRF
WENTYLACJA
BRANŻA ELEKTRYCZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE SŁABOPRĄDOWE

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
60,01%
71,25%
16,44%
40,87%

31,39%
7,33%
28,44%
20,26%
16,88%
4,42%

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.c.37 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA"




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2026 – 2030
Łączne nakłady finansowe: 8 271 667,00 zł
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Poniesione
w
I półroczu br.
 Nakłady finansowe
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:
0,00 zł
0,00 zł
 Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Brak wydatków z uwagi na planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania przypadający na
rok 2021. Po dokonaniu zakupu pojazdów w ramach zadania „Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej – PKA: zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego” Oś
priorytetowa V, Działanie 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T (Tabor) zadanie
będzie realizowane.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.c.38 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych
przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA"
Plan 2018





Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
Okres realizacji zadania: 2021 – 2025
Łączne nakłady finansowe: 103 000 000,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Brak wydatków z uwagi na planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania przypadający
na rok 2021. Po wyłonieniu Operatora świadczącego usługi w zakresie kolejowych
przewozów osób i uruchomieniu połączeń w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej –
PKA zadanie będzie realizowane.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.c.39 – „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury
Ludowej w Kolbuszowej”





Zadanie realizowane przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,
nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 1 288 917,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
1 250 047,00 zł
0,00 zł
1 250 047,00 zł
1 250 047,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
97 671,95 zł
0,00 zł
97 671,95 zł
97 671,95 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane przy dworze z Brzezin:
o ściany parteru – konstrukcja z bali z impregnacją
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o
o
o
o

ściany parteru – weranda
ukształtowanie terenu
ściany parteru – pozostałe prace
częściowo rozliczono prace inspektora nadzoru.

 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W związku z licznymi nieprawidłowościami, w tym rażącymi opóźnieniami w realizacji umowy
o roboty budowlane nr MKL-0001/68/15/27/16 na realizację zadania pn.”Restauracja dworu
z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej część 1
Wykonanie
restauracji
dworu
z
Brzezin
wraz
z
niezbędną
infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu” uznano, że jedynym racjonalnym wyjściem dającym rękojmie
prawidłowej realizacji tej części Projektu jest częściowe odstąpienie od umowy z Wykonawcą
(Stal-Tech Sp. z o.o.).
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej pismem z dnia 25 lipca 2018 roku nr MKL0001/68/15/50/16 częściowo odstąpiło od Umowy z dnia 5 października 2017 roku nr MKL0001/68/15/27/16 w części prac budowlanych nie wykonanych na dzień odstąpienia.
Sytuacja ta powoduje, że dalsza realizacja zadania w w/w zakresie zostanie zrealizowana
w późniejszym czasie niż pierwotnie planowano.
1.c.40 – „Domy z „kulturą” w Arboretum Bolestraszyce”




Zadanie realizowane przez Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach,
nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 700 985,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
623 576,00 zł
1 476,00 zł
1 476,00 zł
622 100,00 zł
622 100,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Przeprowadzenie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawców i podpisanie umów
z wykonawcami. Trwają prace budowlane.
Efekty osiągnięte w I półroczu 2018 r. :
Zabytkowa stodoła z Cieszanowa
Roboty budowlane
W ramach realizacji zadania wykonano:
- Istniejącą konstrukcje drewniana rozebrano, elementy konstrukcyjne zostały poddane
oględzinom i ocenie w zakresie przydatności technicznej, konstrukcja drewniana została
poddana zabiegom renowacyjnym zgodnie z projektem budowlanym, nowe posadowienie
obiektu – fundamenty oraz izolacje przeciwwilgociowe, Zabytkową Stodołę ponownie
złożono, wykonano konstrukcję nośną wewnętrzną wraz z nową więźbą dachową, obiekt
pokryto nowym gontem drewnianym, zamontowano nowe okna połaciowe. - nowe
podbudowy pod posadzki wewnętrzne. wykonanie powłok laserunkowych elementów
drewnianych zabezpieczających drewniane elementy, wykonano kamienne okładziny cokołu,
wykonano roboty instalacyjno-elektryczne.
Pozostało do realizacji:
Położenie posadzki wewnątrz budynku zabytkowej stodoły z Cieszanowa.
Zakup i montaż systemu wieszania obrazów.
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Stan zaawansowania prac 95%
Dom z Kalwarii Pacławskiej
Roboty budowlane
W ramach realizacji zadnia zostały wykonane:
-Roboty fundamentowe wraz z izolacjami przeciwwilgociowymi, przygotowano warstwy pod
podłogę na gruncie, istniejącą konstrukcję drewnianą przeglądnięto, dokonano wymiany
elementów zniszczonych i przeprowadzono renowację pozostałych elementów zgodnie
z założeniami projektu budowlanego, wykonano nową stolarkę okienną i drzwiową,
wykonano nowe alejki dojściowe do i wokół obiektu z kostki granitowej wykonano drewnianą
konstrukcję licującej wnętrze obiektu, zamontowano balustrady zewnętrzne.
Pozostało do wykonania:
- Ocieplenie więźby dachowej i ścian, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż podłóg
na legarach, wykonanie instalacji elektrycznej, przygotowanie nakładki najazdowej dla osób
niepełnosprawnych,
- Zakup i montaż systemu nagłośnieniowego i systemu wieszania obrazów.
- Zakup ław i zestawów stoły z krzesłami.
Stan zaawansowania robót 70%
Zabytkowa plebania z Jodłówki
Roboty budowlane
W ramach realizacji zadania wykonano:
-Roboty fundamentowe wraz z izolacjami powłokowymi, - zasypano skrzynie fundamentowe
i wykonano warstwy podkładowe pod podłogą na gruncie, - złożono pierwotną zabytkową
konstrukcję budynku, - wykonano nową więźbę dachową, - wykonano roboty murowe –
fragmenty ścian murowych oraz trzony kominowe, - rozprowadzono instalację elektryczną
podtynkową, - tynki wewnętrzne na ścianach i sufitach, - warstwy podkładowe pod pokrycie
z blach tytanowo-cynkowej, - pokrycie dachu z blachy wraz z obróbkami, - podesty i schody
zewnętrzne szalowanie zewnętrzne ścian, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, powłoki
malarskie i wykończeniowe, położenie warstw posadzki w zabytkowym budynku, wykonane
robót instalacyjnych branży sanitarnej i instalacyjnej.
Pozostało do wykonania:
-Montaż instalacji CO, odbudowa pieców kaflowych oraz kuchni węglowej, przygotowanie
podjazdu dla osób niepełnosprawnych, roboty zewnętrzne wokół budynku, opaski, ciągi
piesze.
- Zakup mebli do wyposażenia (stoły i ławy)
- Zakup sztalug na warsztaty.
- Zakup ławki zewnętrzne wokół budynku.
Stan zaawansowania robót na poziome 75%
W ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki w wysokości 500,00 zł. Wniosek
o refundację wydatków ze środków Województwa Podkarpackiego będzie złożony
w II półroczu 2018 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Przyjęte w projekcie rozwiązania i materiały o podwyższonym standardzie powodują
opróżnienia w realizacji.

Modernizowane budynki są obiektami zabytkowymi i przy wykonywaniu prac
budowlanych musimy brać pod uwagę wskazania konserwatorskie co również ma wpływ na
czas realizacji. Zastosowane materiały o podwyższonych niestandardowych parametrach nie
są dostępne i wymagają specjalnego zamawiania, co przekłada się na wydłużenie czasu
dostaw

Standardowe materiały budowlane takie jak chociażby styropian, pustaki, kostka
brukowa itp. ze względu na duży popyt wydłużają czas oczekiwania na dostawę. Są to
okoliczności, które trudno przewidzieć na etapie składania zamówienia publicznego.

Występujące w miesiącu czerwcu intensywne opady nie pozwoliły terminowo
realizować zaplanowanych prac przy obiektach.
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Istnieje prawdopodobieństwo, że zakończenie planowanych robót budowlanych zawartych
z wykonawcami ulegnie przesunięciu o okres około 3 tygodni. Nie powoduje to jednak
zmiany terminu realizacji projektu.
1.c.41 – „Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym
Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”




Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie, nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 672 162,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
172 500,00 zł
0,00 zł
172 500,00 zł
172 500,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Zadanie zgłoszone do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dotyczącym utworzenia
sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności, poprzez wsparcie oddziałów oraz
innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych udzielających świadczeń
zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych w zakresie położnictwa i ginekologii (roboty
budowlane, doposażenie) oraz wsparcie pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek
zajmujących się diagnostyką współpracujących z oddziałami oraz innymi jednostkami
organizacyjnymi szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych
stacjonarnych i całodobowych w zakresie położnictwa i ginekologii (roboty budowlane,
doposażenie) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 –
2020 Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych
Obecnie trwa ocena formalna projektu.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup:
1) Ultrasonografu,
2) Histeroskopu diagnostyczno-operacyjnego,
3) Laparoskopu,
4) Fotela zabiegowego.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Brak zagrożeń.
1.c.42 – „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca
Pio w Przemyślu”




Zadanie realizowane przez Szpital Wojewódzki im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
nadzorowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
Okres realizacji zadania: 2016 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 1 482 354,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:

Plan 2018
1 092 965,00 zł
0,00 zł
1 092 965,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
62 783,70 zł
0,00 zł
62 783,70 zł
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Budżet Województwa Podkarpackiego

1 092 965,00 zł

62 783,70 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W I półroczu 2018 r. zrealizowano roboty budowlane. Przebudowano pomieszczenia po
byłym oddziale dermatologicznym na oddział Kardiologii Inwazyjnej oraz pomieszczenia
administracyjne na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej. Faktury zostaną zapłacone
w II półroczu 2018 r.
Rozstrzygnięto część przetargów na wyposażenie Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
W dniu 22.06.2018 r. otwarto oferty przetargowe na zakup wyposażenia do nowej pracowni
hemodynamiki. Wartość zadania 7.722.911,21 zł. Ponieważ nie złożono ofert na niektóre
z 32 pakietów - istnieje zagrożenie w terminowym zakończeniu zadania. Aktualnie trwa
analiza ofert.
1.c.43 – „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców
województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”





Zadanie realizowane przez Centrum Onkologiczne Wojewódzkiego Szpitala im.
Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, nadzorowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Ochrony Zdrowia
i Polityki Społecznej
Okres realizacji zadania: 2017 – 2018
Łączne nakłady finansowe: 8 496 017,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
8 496 017,00 zł
0,00 zł
8 496 017,00 zł
8 496 017,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
290 520,81 zł
0,00 zł
290 520,81 zł
290 520,81 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
W kwietniu 2018 r. podpisano umowę na budowę ośrodka radioterapii w formule „zaprojektuj,
wybuduj, wyposaż”. Prace przebiegają zgodnie z planem, trwają prace projektowe, szpital
otrzymał harmonogram realizacji zadania. Pierwsza faktura częściowa za dokumentację
projektową spodziewana jest w sierpniu br.
W maju br. podpisano umowę na budowę sal operacyjnych. Termin zakończenia robót
planowany jest na 30.09.2018r. Dotychczas prowadzone prace przebiegają, zgodnie
z planem. Fakturowanie jest kwartalne, proporcjonalnie do wykonanych prac.
Na dostawę części wyposażenia medycznego umowy podpisano w czerwcu 2018 r. Na
pozostałą część sprzętu medycznego oraz wyposażenie niemedyczne postępowanie jest
w toku. Otwarcie ofert planowane jest na 24.07.2018 r. Dostawa planowana jest na przełom
września i października 2018 r.
Umowa na dostawę RTG podpisana w listopadzie 2017 r. Dostawa zrealizowana w styczniu
2018r. W lutym br. przyjęto sprzęt do użytkowania.
Wyposażenie medyczne dostarczone będzie w ramach umowy na rozbudowę ośrodka
radioterapii, sukcesywnie w miarę postępu prac. Zakup wyposażenia niemedycznego będzie
procedowany w roku 2019.
Dodatkowo na 30.06.2018 r. Szpital posiada udokumentowane wydatki w zakresie robót
budowlanych sal operacyjnych na kwotę 1.272.942,20 zł i nadzoru inwestorskiego nad
salami w wysokości 9.000,00 zł brutto. Obie kwoty do zapłaty w pierwszej dekadzie sierpnia
2018 r.


Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
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W dniu 29.06.2018 r. Szpital podpisał Aneks do umowy w ramach RPO, wydłużający okres
realizacji zadania do dnia 31.10.2019 r. Zostaną zgłoszone zmiany do WPF. Kwota ok.
6.9 mln zł zostanie przeniesiona na rok 2019.
1.c.44 – „Prace remontowe, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni
w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej
Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo -konserwatorskie oraz wykreowanie
nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VIII””





Zadanie realizowane przez Muzeum Zamek w Łańcucie, nadzorowane przez
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego/ Departament Kultury
i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Okres realizacji zadania: 2015 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 8 114 976,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
1 950 671,00 zł
0,00 zł
1 950 671,00 zł
1 950 671,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
1.
W dniu 28.12.2017 podpisano umowę pomiędzy Muzeum- Zamkiem w Łańcucie
a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie nr POIS.08.01-00-000152/17-00 dla projektu: Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz
Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia ,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej
Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych
przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII.”
Wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 22 782 879,34 PLN.
2.
W dniu 13.03.2018 podpisano umowę pomiędzy Muzeum- Zamkiem w Łańcucie
a Województwem Podkarpackim nr DO-I.3041.2.1.2018 o przyznanej dotacji celowej
w wysokości 1 950 671 PLN z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania pn.
Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Oranżerii oraz Ujeżdżalni w ramach
przedsięwzięcia ,,Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej
poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni
ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII.”
3.
W dniu 16.01.2018 Zarządzeniem Dyrektora został powołany zespół projektowy do
realizacji projektu.
4.
W przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym dnia 21.05.18 został wyłoniony
inżynier kontraktu- firma Sweco Consulting Sp. z o. o., którego zadaniem będzie nadzór
i prawidłowe rozliczanie realizacji projektu. Rozstrzygniecie przetargu jest prawomocne
a umowa została podpisana 07.06.18r.
5.
W drodze postępowania ofertowego został wyłoniony wykonawca doradztwa
prawnego z którym podpisano umowę 25.05.2018r.
Przetargi Oranżeria:
6.
W celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych ogłoszono już trzy przetargi
nieograniczone. Ze względu na proponowane w ofertach przez wykonawców wysokie ceny
realizacji znacznie przekraczające przeznaczone na to zadanie środki finansowe dwa
pierwsze przetargi z dnia 23.03.18 oraz 18.05.2018 zostały unieważnione. Trzeci przetarg na
wyłonienie wykonawcy robót budowlanych ogłoszony został
25.06.2018 natomiast
rozstrzygnięty w dniu 24.07.2018r., umowę z wykonawcą zawarto 01.08.2018r.
7.
Przetargi Ujeżdżalnia:
W celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych ogłoszono dwa przetargi nieograniczone.
Pierwszy przetarg ogłoszony 15.05.18 został unieważniony ze względu na za wysokie kwoty
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proponowane przez oferentów na realizację inwestycji względem przeznaczonych na to
zadanie środków.
Drugi przetarg został ogłoszony 14.06.18 , rozstrzygnięty w dniu 17.07.2018r., umowę
podpisano 26.07.2018r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Ze względu na wysokie kwoty proponowane przez potencjalnych wykonawców na realizację
robót budowlanych dla budynków Oranżerii oraz Ujeżdżalni względem przeznaczonych na
ten cel środków Muzeum-Zamek w Łańcucie (MZŁ) zostało zmuszone do podjęcia decyzji
o unieważnieniu przetargów nieograniczonych na realizacje robót budowlanych.
Dla realizacji robót budowlanych w budynku Oranżerii zostały unieważnione dwa przetargi,
natomiast dla budynku Ujeżdżalni został unieważniony jeden przetarg, drugi, na który
wpłynęła tylko jedna oferta został rozstrzygnięty, umowa została podpisana. Każdorazowe
unieważnienie przetargu skraca najlepszy okres dla realizacji robót budowlanych co stwarza
potencjalne zagrożenie dla terminowego ukończenia inwestycji.
Ze względu na skomplikowane roboty konstrukcyjne przy podbijaniu fundamentów oraz przy
wymianie stropów istnieje ryzyko nieprawidłowego wykonania robót. MZŁ kładzie duży
nacisk na odpowiednie doświadczenie osób skierowanych do kierowania poszczególnym
robotami przy realizacjach inwestycji Oranżerii oraz Ujeżdżalni aby zminimalizować ryzyko
podczas realizowania robót remontowo-budowlanych i konserwatorskich.
1.c.45 – „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec”
Sp. z o.o.”




Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego/ Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych
Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 21 125 000,00 zł



Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
7 000 000,00 zł
0,00 zł
7 000 000,00 zł
7 000 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Zadanie pod nazwą: Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp.
z o.o. zostało wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w czerwcu 2018 r. Realizacja
zadania przewidziana jest na II półrocze 2018 r.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. wymaga
uzyskania pozytywnej opinii Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie
dokapitalizowania powyżej kwoty 4 500 000,00 zł. W przypadku nieuzyskania pozytywnej
opinii UOKiK nie będzie można przekazać Spółce środków na dokapitalizowanie.
1.c.46 – „Pomoc finansowa dla Gminy – Miasto Rzeszów na realizację zadania
pn. „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy
ul. Wyspiańskiego 22””





Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2018 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 8 000 000,00 zł

Województwa
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Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
600 000,00 zł
0,00 zł
600 000,00 zł
600 000,00 zł

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Umowa o udzieleniu pomocy finansowej Gminie – Miasto Rzeszów została podpisana
i zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów i Zleceń Departamentu Budżetu i Finansów
UMWP. Zaplanowane środki na 2018 rok wysokości 600 000 zł zostaną przekazane Gminie
Miasto Rzeszów w terminie 14 dni od daty wpływu pisemnego zapotrzebowania na środki
wraz z kserokopią promesy z Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowaniu
podmiotowego zadania środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Zagrożeniem wykonania zadania może być brak promesy z Ministerstwa Sportu i Turystyki
o dofinansowaniu w bieżącym roku.
1.c.47 – „Pomoc finansowa dla Powiatu Lubaczowskiego na realizację zadania„
Wykonanie przebudowy i nadbudowy istniejącego budynku pralni z częścią
dydaktyczną w Zespole Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie””





Zadanie
realizowane
przez
Urząd
Marszałkowski
Podkarpackiego/ Departament Edukacji, Nauki i Sportu
Okres realizacji zadania: 2018 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 400 000,00 zł
Nakłady finansowe

- wydatki bieżące, z tego:
- wydatki majątkowe, z tego:
Budżet Województwa Podkarpackiego

Plan 2018
50 000,00 zł
0,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł

Województwa

Poniesione
w I półroczu br.
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł



Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych
efektach w I półroczu 2018 roku:
Umowa o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu została podpisana
i zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Umów i Zleceń Departamentu Budżetu i Finansów
UMWP. Zaplanowane środki na 2018 rok wysokości 50 000 zł zostaną przekazane
Powiatowi Lubaczowskiemu w terminie 14 dni od daty wpływu pisemnego zapotrzebowania
na środki.
 Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:
Obecnie nie przewiduje się zagrożenia wykonania zadania.
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