II sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018
roku (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
Porządek obrad przewiduje:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Złożenie ślubowania przez radnych.
Debata nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku
Województwa Podkarpackiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Gminie
Miastu
Rzeszów
z
budżetu
Województwa
Podkarpackiego
w roku 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/603/17 z dnia
27 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na
realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim
Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu
Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej
w Przemyślu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Arboretum i Zakładowi Fizjografii
w Bolestraszycach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Filharmonii
Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Podkarpackiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z 24 lutego 2014 roku Nr XLIII/871/14 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie
do sprzedaży nieruchomości położonej w Jasionce gm. Trzebownisko.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa
Podkarpackiego w Spółce D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa
Podkarpackiego w Spółce MEDIA-SYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Jaśliskiego Parku
Krajobrazowego.

wróć
19. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2019.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa
Podkarpackiego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie i realizację projektu
partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku
Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku
Województwa Podkarpackiego.
24. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa
Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych osób
i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego za III kwartał
2018 r.
25. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji
w okresie od 15 października 2018 r. do 9 listopada 2018 r.
26. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku
Województwa Podkarpackiego podjętych na LXII sesji w dniu 29 października 2018 r.
27. Interpelacje i zapytania radnych.
28. Wnioski i oświadczenia radnych.
29. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego

Jerzy Borcz

N
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SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …………… 2018 r.

w sprawie powołania składu
Województwa Podkarpackiego.

osobowego

Komisji

Rewizyjnej

Sejmiku

Na podstawie art. 30 ustawy 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz § 40 ust.
1 i 2 w związku z § 41 ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego
załącznik do uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu
Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz.1247, z 2002
r. Nr 54 poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje :
§1
Do składu Komisji Rewizyjnej wybiera się następujących radnych:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-

na Przewodniczącego Komisji
na Zastępcę Przewodniczącego Komisji
na Sekretarza Komisji
na członka Komisji
na członka Komisji
na członka Komisji
na członka Komisji
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z § 40 ust. 1 Statutu Województwa Podkarpackiego Sejmik powołuje Komisję
Rewizyjną w celu kontroli nad działalnością Zarządu oraz wojewódzkich jednostek
organizacyjnych.
Sejmik wybiera Przewodniczącego oraz pozostałych członków Komisji w łącznej liczbie
7, w tym Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji. W skład Komisji wchodzą radni,
w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku oraz radnych będących członkami
Zarządu.
Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu województwa i występuje z wnioskiem
do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium z tytułu wykonania
budżetu, a także wykonuje inne zadania w zakresie kontroli, zlecone jej przez Sejmik.
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Projekt
UCHWAŁA NR…
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia…
zmieniająca Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu
Rzeszów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018.
Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 8a i art. 18
pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r.
poz. 913 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Tytuł Uchwały Nr XLI/698/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
28 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów
z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018, otrzymuje brzmienie:
„Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Rzeszów
z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2019”.
§2
Pomoc finansową udzieloną, Uchwałą Nr XLI/698/17 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 sierpnia 2017 r., Gminie Miastu Rzeszów z budżetu
Województwa Podkarpackiego na rok 2018 w kwocie 200 000 zł (dwieście tysięcy
złotych) w celu realizacji zadania inwestycyjnego: Budowa pomnika Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, przenosi się na rok 2019.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie

Gmina Miasto Rzeszów, której Samorząd Województwa Podkarpackiego udzielił
pomocy finansowej z budżetu Województwa w kwocie 200 000 zł na realizację
zadania

pn.

„Budowa

pomnika

Marszałka

Józefa

Piłsudskiego

w Rzeszowie”, poinformowała pisemnie w dniu 4 października 2018 r. o braku
możliwości realizacji ww. zadania inwestycyjnego w bieżącym roku. Powodem
wstrzymania realizacji zadania jest zmiana lokalizacji pomnika i w związku z tym
zachodzi konieczność wydłużenia terminu procedur związanych z wykonaniem
aktualnej dokumentacji projektowej, co skutkuje obowiązkiem podjęcia przez Radę
Miasta Rzeszowa nowej uchwały w przedmiotowej sprawie.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z budżetu Województwa na rok 2019 jest zasadne.

wróć

- projektUCHWAŁA Nr …… / ……. / …
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ……..…….. 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/603/17 z dnia 27 marca 2017 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji
pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”
Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2018 r., poz . 913 z późn. zm.) w związku z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXIV/603/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 marca
2017 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację
inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” §1 ust. 1
otrzymuje brzmienie:
„1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Sanockiego
w 2019 r. na realizację zadania pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej
(PSIP)” w kwocie 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmieniającej uchwałę Nr
XXXIV/603/17 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji pn. „Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej (PSIP)”, zmienioną uchwałą Nr XLII/722/17 z dnia 25.09.2017 r.

W marcu 2017 r. Powiat Sanocki zwrócił się z prośbą o przyznanie pomocy
finansowej w kwocie 150.000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie
pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Z uwagi na trudną sytuację
finansową Powiatu Sanockiego oraz mając na względzie potrzebę zachowania
komplementarności projektu udzielono przedmiotowej pomocy finansowej ze
wskazaniem realizowania zadania w roku 2017.
Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe w zakresie nabycia
niezbędnych do realizacji projektu części infrastrukturalnych, w tym dotyczących
zakupu sprzętu oraz budowy portalu regionalnego, koniecznym jest przeniesienie
pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację inwestycji na rok 2019.
Podkreślić należy, że Projekt PSIP ma na celu poprawę konkurencyjności
regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy,
integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w celu ich publikacji
oraz świadczenia związanych z nimi e-usług. System informacji przestrzennej umożliwi
ponadto zarządzanie tymi danymi, przetwarzaniem i udostępnianiem ich w formie
zintegrowanej zarówno społeczeństwu jak i instytucjom publicznym. Projekt
realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego. Liderem jest Województwo
Podkarpackie, a Partnerami 22 JST: powiaty oraz miasta na prawach powiatu, w tym
Powiat Sanocki.
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Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia

-projekt-

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli
do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im.
Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
Działając na podstawie art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.), art. 18 pkt. 20 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913
z późn., zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wybiera się następujących przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym
Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kadencji
2018 r.- 2022 r.

1)
2)
3)
4)
5)
§2
Uchwałę przekazuje się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do
projektu
Uchwały
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego
w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli
do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim
Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

W związku z upływem kadencji Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu
Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina

w Rzeszowie zachodzi konieczność

powołania nowej Rady.
Zgodnie z obowiązującym Statutem tego podmiotu leczniczego w skład Rady
Społecznej wchodzi pięciu przedstawicieli wybieranych przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego.
Wybór tych przedstawicieli umożliwi Zarządowi Województwa Podkarpackiego
powołanie nowej Rady Społecznej w kadencji 2018 r.-2022 r.
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest
w pełni uzasadnione.
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Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia

-projekt-

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli
do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św.
Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
Działając na podstawie art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.), art. 18 pkt. 20 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913
z późn., zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wybiera się następujących przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Klinicznym
Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w kadencji
2018 r.- 2022 r.

1)
2)
3)
4)
5)
§2
Uchwałę przekazuje się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do
projektu
Uchwały
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego
w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli
do składu Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

W związku z upływem kadencji Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu
Wojewódzkim Nr 2 im. Fryderyka Chopina

w Rzeszowie zachodzi konieczność

powołania nowej Rady.
Zgodnie z obowiązującym Statutem tego podmiotu leczniczego w skład Rady
Społecznej wchodzi pięciu przedstawicieli wybieranych przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego.
Wybór tych przedstawicieli umożliwi Zarządowi Województwa Podkarpackiego
powołanie nowej Rady Społecznej w kadencji 2018 r.-2022 r.
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest
w pełni uzasadnione.
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Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia

-projekt-

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli
do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu
Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.
Działając na podstawie art. 48 ust. 6 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.), art. 18 pkt. 20 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913
z późn., zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wybiera się następujących przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy
Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza
Brzezickiego w Żurawicy w kadencji 2018 r.- 2022 r.
1)
2)
3)
4)
5)
§2
Uchwałę przekazuje się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do
projektu
Uchwały
Sejmiku
Województwa
Podkarpackiego
w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli
do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu
Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.

W związku z upływem kadencji Rady Społecznej przy Wojewódzkim
Podkarpackim

Szpitalu

Psychiatrycznym

im.

prof.

Eugeniusza

Brzezickiego

w Żurawicy zachodzi konieczność powołania nowej Rady.
Zgodnie z obowiązującym Statutem tego podmiotu leczniczego w skład Rady
Społecznej wchodzi pięciu przedstawicieli wybieranych przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego.
Wybór tych przedstawicieli umożliwi Zarządowi Województwa Podkarpackiego
powołanie nowej Rady Społecznej w kadencji 2018 r.-2022 r.
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest
w pełni uzasadnione.
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-projektUchwała Nr………..
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia…………………..
w sprawie zmian w Statucie
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2018 r., poz.160 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 )

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
nadanym uchwałą Nr XLVII/798/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi
Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie wraz z późniejszymi zmianami ,
wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana
Pawła II w Krośnie „Jednostki i komórki działalności medycznej” otrzymuje
brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) załącznik Nr 2 do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana
Pawła II w Krośnie „Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne
stanowiska pracy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały
3) Załącznik nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian
w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła
II w Krośnie.
W związku z pismem z dnia 28 września 2018 r. Pan Piotr Czerwiński Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, wystąpił
o wprowadzenie następujących zmian w Statucie polegających na utworzeniu:
1. Utworzeniu nowych komórek organizacyjnych:
a) Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
Wyodrębnienie Poradni pozwoli na zapewnienie deficytowych świadczeń dla
mieszkańców kilku powiatów oraz umożliwi kontynuację leczenia ambulatoryjnego
dzieci po hospitalizacji w innych oddziałach. Z uwagi na stały wzrost zachorowań na
schorzenia alergiczne oraz funkcjonowanie w strukturze Szpitala Oddziału
Dziecięcego, Pulmonologicznego oraz Pododdziału Otorynolaryngologii Dziecięcej,
rozszerzenie działalności wpłynie pozytywnie na zapewnienie kompleksowej opieki.
b) Poradnia Leczenia Bólu
Mając na celu zwiększenie komfortu życia pacjentów cierpiących na długotrwale
dolegliwości bólowe związane z różnymi schorzeniami w tym neurologicznymi,
nowotworowymi, narządu ruchu, którzy w chwili obecnej mają ograniczony dostęp do
świadczeń związanych z diagnostyką i terapią bólu, istnieje potrzeba uruchomienia na
terenie miasta Krosna Poradni Leczenia Bólu. Świadczenia w zakresie leczenia bólu
są objęte finansowaniem przez NFZ, co daje możliwość ich zakontraktowania.
Wyodrębnienie Poradni pozwoli na zabezpieczenie świadczeń dla mieszkańców kilku
powiatów, gdyż najbliższe poradnie tej specjalności (poza niewielkim wartościowo
kontraktem NZOZ MEDICA-1 w Targowiskach) znajdują się w Rzeszowie. Krośnieński
Szpital dysponuje potencjałem lokalowym oraz diagnostycznym dla realizacji
świadczeń. Obsadę lekarską będą stanowić lekarze specjaliści w dziedzinie
anestezjologii.
c) Poradnia Medycyny Sportowej
Krosno rozwija liczne dyscypliny sportowe. Obok drużyn na wysokim poziomie
w mieście rozwija się sport masowy. Samorządowcy i trenerzy starają się
popularyzować sport, wciąż jednak problemem i utrudnieniem jest brak poradni lekarza
sportowego w Krośnie. Nasi sportowcy muszą korzystać z pomocy specjalistów
z zewnątrz. Sportowcy w Krośnie nie mają lekarza medycyny sportowej na miejscu.
Badania profilaktyczne przeprowadzane są przez lekarza dojeżdżającego do Krosna.
W przypadku kontuzji i urazów, trzeba jeździć z zawodnikiem np. do Haczowa. Ta
sytuacja to duże utrudnienie dla rozwoju sportu w Krośnie. Tymczasem profesjonalna
opieka lekarska i możliwość przeprowadzania badań sportowców na miejscu jest
konieczna dla rozwoju sportu krośnieńskiego amatorskiego i wyczynowego. Problem
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wielokrotnie sygnalizowany był przez władze miasta Krosna. W samym mieście
Krośnie
funkcjonuje
ponad
czterdzieści
klubów
sportowych
i stowarzyszeń, zrzeszających ponad 1 000 sportowców. Ponadto, w powiecie
krośnieńskim działa ponad trzydzieści stowarzyszeń kultury fizycznej, ponad
sześćdziesiąt uczniowskich klubów sportowych, ponad czterdzieści klubów
sportowych. Świadczenia w zakresie medycyny sportowej są objęte finansowaniem
przez NFZ.
d) Pełnomocnik ds. Personalnych
Głównym celem utworzenia stanowiska jest realizacja polityki personalnej
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, implementacja
narzędzi HR (systemów pracy, wynagrodzeń, ocen pracowniczych, szkoleń), nadzór
nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa pracy, budowanie pozytywnego
wizerunku pracodawcy oraz:
a) koordynowanie i nadzorowanie Programu Naprawczego Wojewódzkiego
Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
b) nadzór nad prawidłową realizacją aktów prawnych dotyczących minimalnych
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, m.in. nowelizacją Rozporządzenia
Ministra
Zdrowia
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących
przedsiębiorcami,
c) realizacja wytycznych zawartych w Ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie
ustalania
najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego
pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.
U. 2017 poz. 1473),
d) nadzorowanie bieżących zmian w zakresie optymalizacji stanu i struktury
zatrudnienia oraz organizacji pracy.
Pełnomocnik Dyrektora ds. Personalnych będzie odpowiedzialny za kierowanie
rozwojem systemu zarządzania zasobami ludzkimi oraz działem personalnym w
oparciu o Program Naprawczy Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana
Pawła II w Krośnie. Działania w zakresie poprawy polityki zatrudnienia w Szpitalu w
Krośnie wskazane w Programie Naprawczym, dotyczą z jednej strony optymalizacji
stanu i struktury zatrudnienia, z drugiej zaś zwracają uwagę na działania jakościowe
zmierzające do wzrostu satysfakcji z pracy personelu, co w bezpośredni sposób
powinno przełożyć się na wzrost jakości opieki nad pacjentem. Docelowy model
funkcjonowania Szpitala jest m. in. oparty o zasoby ludzkie obecnie funkcjonującej
jednostki.
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e) Pełnomocnik ds. Kontraktowania Świadczeń Medycznych
W październiku 2017 roku weszła w życie ustawa o tzw. sieci szpitali. Wprowadziła
ona znaczące zmiany w sposobie finansowania placówek medycznych. Nowe przepisy
wprowadziły dwie formy finansowania placówek medycznych: świadczenia
wyodrębnione oraz ryczałt - czyli prognozę przychodów, która uzależniona jest od
aktywności placówki. Oznacza to, że szpital, który nie wykonał założonych wcześniej
świadczeń otrzyma mniejszy ryczałt w kolejnym okresie rozliczeniowym. Jeżeli
natomiast przekroczy plan, a co za tym idzie, poniesie większe koszty niż ma
przychody, to w kolejnym okresie może nie otrzymać ryczałtu bieżącego
pokrywającego te wydatki. Dlatego każda placówka musi starannie kontrolować
wykonania żeby móc wyrównać bilans kosztów i przychodów. Likwidacja limitów
umowy w podziale na zakresy świadczeń oraz wyliczanie ryczałtu na kolejne okresy
w oparciu o bieżące wykonanie, wymagają od zarządzających szpitalem
dynamicznego reagowania na sytuację w placówce. Są oni również zobligowani do
podziału ryczałtu na poszczególne jednostki (tzw. wewnętrzne limity) oraz kontroli
wykonań. Trudnością może okazać się także konieczność systematycznej weryfikacji
pozostałych parametrów wpływających na ryczałt, jak np. liczba jednostek
sprawozdawczych świadczeń ambulatoryjnych. Istotność omawianych zagadnień oraz
dostosowanie się do zmian uzasadniają potrzebę utworzenia stanowiska
Pełnomocnika ds. Kontraktowania Świadczeń Medycznych – łącznika pomiędzy
Dyrekcją Szpitala, a Narodowym Funduszem Zdrowia, który w swojej istocie będzie
podejmował działania zmierzające do pozyskiwania środków i zwiększenia kontraktu
z NFZ.
f) Sekcja Elektryczna
W związku z koniecznością usprawnienia funkcjonowania Działu Technicznego
podjęto
decyzję
o utworzeniu Sekcji Elektrycznej. Sekcja ta zostanie wyodrębniona z istniejącej Sekcji
Eksploatacyjnej, która to w obecnym układzie posiada bardzo rozbudowany zakres
zadań
i obowiązków. Bezpośredni nadzór nad powstałą Sekcją sprawował będzie
dotychczasowy kierownik Sekcji Eksploatacyjnej, natomiast nadzór nad Sekcją
Eksploatacyjną przejmie kierownik Działu Technicznego.
2. Zmianie nazwy niektórych komórek organizacyjnych:
a) Oddział Opieki Paliatywnej na Oddział Medycyny Paliatywnej
Powyższa zmiana związana jest z dostosowaniem kodów resortowych części VIII i
nazwą oddziału określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie systemu
resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania.
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b) Sekcja Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Rozliczeń z NFZ oraz Sekcja
Monitorowania i Rozwoju Procedur Medycznych zostaje zastąpiona - Działem
Statystyki i Rozliczeń z NFZ oraz Sekcją Dokumentacji Medycznej i Obsługi
Sekretarskiej Oddziałów.
3. Likwidacji dotychczasowych komórek
a) Audytor Wewnętrzny
Audyt wewnętrzny w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II
w Krośnie prowadzony był na podstawie art. 274 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) tj. cyt. „Audyt wewnętrzny
prowadzi się również w jednostkach sektora finansów publicznych, których kierownicy
podejmą decyzję o prowadzeniu audytu wewnętrznego”. Pracownik, wykonujący do
dnia 8 grudnia 2017 r. obowiązki audytora wewnętrznego oraz spełniający wymogi w/w
ustawy wskazane w art. 286 został przeniesiony na stanowisko Z-cy Dyrektora ds.
Ekonomicznych. Szpital, jako placówka utworzona przez jednostkę samorządu
terytorialnego nie jest obligatoryjnie zobowiązany do prowadzenia audytu
wewnętrznego. Z uwagi na powyższe wnioskuję o wykreślenie komórki organizacyjnej
o nazwie „Audytor Wewnętrzny”. Systematyczna ocena systemu kontroli zarządczej
wskazana w obowiązkach audytora wewnętrznego prowadzona będzie przez
Dyrektora Naczelnego oraz Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych przy pomocy
Rewidenta Zakładowego oraz Sekcji Controlingu. Krośnieńska placówka ukierunkuje
dodatkowo działania kontrolne na zlecanie przeprowadzania audytów zewnętrznych
dedykowanych poszczególnym obszarom funkcjonalnym.
b) Dział Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych
Kompetencje Działu Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych zostają
rozdzielone pomiędzy Pełnomocnikiem ds. Kontraktowania Świadczeń Medycznych,
Działem Dokumentacji Medycznej, Statystyki i Rozliczeń z NFZ oraz Sekcją
Dokumentacji Medycznej i Obsługi Sekretarskiej Oddziałów.
W związku z powyższym proponuje się dokonanie następujących zmian Statutu
Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie:
1) w załączniku nr 1 do Statutu Jednostki działalności medycznej w rozdziale:
a) I Szpital punkt 12) otrzymuje brzmienie: „12) Oddział Medycyny
Paliatywnej”
b) IV. Ambulatoria punkt 1. Poradnie zostają dodane nowe podpunkty
o treści: „4) Poradnia Alergologiczna dla Dzieci, 16) Poradnia Leczenia Bólu,
23) Poradnia Medycyny Sportowej”. Zmianie ulega dotychczasowa
numeracja z 4)÷39) na 4)÷42).
2) w załączniku nr 2 do Statutu Jednostki działalności pozamedycznej oraz
inne stanowiska pracy:
a) w punkcie 2. podpunkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) Sekcja Elektryczna”.
Zmianie ulega dotychczasowa numeracja podpunktów z 2)÷3) na 2)÷4).

wróć

c) w punkcie 5 zostaje wykreślone stanowisko pracy o nazwie : Audytor
Wewnętrzny, a punkt 5 otrzymuje brzmienie: „5. Pełnomocnik ds.
Personalnych 1)Dział Kadr. Zmianie ulega dotychczasowa numeracja
punktów z 5)÷26) na 5)÷25).
d) punkcie 17) otrzymuje brzmienie: „17) Pełnomocnik ds. Kontraktowania
Świadczeń Medycznych 1) Dział Statystyki i Rozliczeń z NFZ 2) Sekcja
Dokumentacji Medycznej i Obsługi Sekretarskiej Oddziałów”
3) załącznik nr 3 do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączaniu do
niniejszego wniosku.
Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
Uchwałą z dnia 27 września 2018 r. pozytywnie zaopiniowała powyższe zmiany
w Statucie.
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest w pełni
uzasadnione.

Załącznik nr 1 do Statutu Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
wróć

JEDNOSTKI I KOMÓRKI DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ
I. Szpital
1. Oddziały Szpitalne, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przyjęć Planowych,
2) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
3) Oddział Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej,
4) Oddział Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych z Pododdziałem
Geriatrycznym,
5) Oddział Dermatologiczny,
6) Oddział Dziecięcy,
7) Oddział Gastroenterologii
8) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
9) Oddział Kardiologiczny z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca,
a) Pracownia Elektrofizjologii,
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarów Mózgowych,
Oddział Noworodkowy z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków,
Oddział Medycyny Paliatywnej,
Oddział Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej,
Oddział Pulmonologiczny,
Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej,
Oddział Reumatologiczny,
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
Oddział Urazowo-Ortopedyczny,
Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej,
Dzienny Oddział Psychiatryczny,
Podkarpacki Ośrodek Okulistyczny,
a) Oddział Okulistyki i Okulistyki Dziecięcej,
22) Apteka,
23) Blok Operacyjny.

2. Serologia, z komórka organizacyjną Pracownia Serologii Transfuzjologicznej –
Bank Krwi.
3. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii, w skład której wchodzą
następujące komórki organizacyjne:
1) Pracownia Hematologii i Koagulologii,
2) Pracownia Chemii Klinicznej,
3) Pracownia Immunologii,
4) Pracownia Analityki Ogólnej,
5) Pracownia Mikrobiologii,
6) Pracowni Prątka Gruźlicy.
4. Zakład Diagnostyki Obrazowej, w skład której wchodzą następujące komórki
organizacyjne:
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1)
2)
3)
4)
5)

Pracownia Mammografii,
Pracownia Rentgenodiagnostyki,
Pracownia Tomografii Komputerowej,
Pracownia USG,
Pracownia Biopsji.

II. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
III. Zakład Rehabilitacji Leczniczej
IV. Ambulatoria
1.Poradnie z następującymi komórkami organizacyjnymi:
1) Ambulatorium Stomatologiczne,
2) Centrum Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Zaburzeń Słuchu, Głosu i Mowy,
a) Poradnia Audiologiczno-Foniatryczna,
b) Poradnia Logopedyczna,
c) Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Słuchu i Mowy,
3) Poradnia Alergologiczna,
4) Poradnia Alergologiczna dla Dzieci,
5) Poradnia Chirurgiczna,
6) Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
7) Poradnia Chorób Zakaźnych,
8) Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci z Punktem Konsultacyjnym Szczepień
dla Dzieci z Grup Wysokiego Ryzyka,
9) Poradnia Dermatologiczna,
10) Poradnia Diabetologiczna,
11) Poradnia Endokrynologiczna,
12) Poradnia Gastroenterologiczna,
13) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza,
14) Poradnia Hematologiczna,
15) Poradnia Kardiologiczna,
16) Poradnia Leczenia Bólu,
17) Poradnia Leczenia Jaskry,
18) Poradnia Leczenia Schorzeń Siatkówki,
19) Poradnia Laserowa i Leczenia Powikłań Cukrzycy
20) Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,
21) Poradnia Medycyny Pracy,
22) Poradnia Medycyny Podróży,
23) Poradnia Medycyny Sportowej,
24) Poradnia Neurologiczna,
25) Poradnia Odwykowa,
26) Poradnia Okulistyczna,
27) Poradnia Otorynolaryngologiczna,
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28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

Poradnia Otorynolaryngologiczna dla Dzieci,
Poradnia Patologii Noworodka,
Poradnia Pielęgniarki i Położnej POZ
Poradnia Preluksacyjna,
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,
Poradnia Psychologiczna,
Poradnia Rehabilitacyjna,
Poradnia Reumatologiczna,
Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci,
Poradnia Urazowo-Ortopedyczna,
Poradnia Urologiczna,
Poradnia Wad Postawy,
Poradnia Zdrowia Psychicznego,
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
Zespół Domowego Leczenia Tlenem.

2.Pracownie z następującymi komórkami organizacyjnymi:
1) Pracownia Angiografii Fluoresceinowej i Terapii Fotodynamicznej,
2) Pracownia EEG,
3) Pracownia EKG i Badań Holtera,
4) Pracownia EMG,
5) Pracownia Obiektywnych Badań Słuchu i Mowy,
6) Pracownia Endoskopii,
7) Pracownia ENG,
8) Pracownia Prób Wysiłkowych,
9) Pracownia USG Serca,
10) Szkoła Rodzenia,
11) Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów,
12) Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego,
13) Pracownia Zaburzeń Oddychania.
3.Ratownictwo medyczne z komórką organizacyjną Zespół Wyjazdowy „N”.
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Załącznik nr 2 do Statutu Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
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JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ ORAZ INNE STANOWISKA PRACY

1. Dział Administracji i Inwestycji
1) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
2) Sekcja Inwestycji
3) Archiwum
2. Dział Techniczny
1) Sekcja Eksploatacyjna
2) Sekcja Elektryczna
3) Sekcja Naprawy Sprzętu Medycznego
4) Sekcja Systemów Informatycznych
3. Dział Żywienia i Higieny Szpitalnej
1) Kuchnia
2) Sekcja Higieny Szpitalnej
3) Pralnia
4. Sekcja Transportu
5. Pełnomocnik ds. Personalnych
1) Dział Kadr
6. Sekcja Organizacji i Marketingu
7. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
8. Inspektor BHP
9. Inspektor Ppoż.
10. Inspektor ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej
11. Kapelan Szpitalny
12. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
13. Radca Prawny (Biuro Prawne)
14. Rewident Zakładowy
15. Główny Księgowy
1) Dział Finansowo-Księgowy
a) Sekcja Finansowo-Księgowa i Inwentaryzacji
b) Sekcja Płac
16. Sekcja Controlingu
17. Pełnomocnik ds. Kontraktowania Świadczeń Medycznych
1) Dział Statystyki i Rozliczeń z NFZ
2) Sekcja Dokumentacji Medycznej i Obsługi Sekretarskiej Oddziałów
18. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
- Magazyn
19. Centralna Sterylizatornia
20. Pielęgniarka Społeczna
21. Sekcja ds. Epidemiologii i Zakażeń Szpitalnych
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22. Trakt Sekcyjny
23. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
24. Inspektor Ochrony Radiologicznej
25. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
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Rada Społeczna

Dyrektor
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DL

Z-ca Dyrektora
ds. Lecznictwa

LS

Oddziały Szpitala

LA

Apteka

LB

Blok Operacyjny

LR

Zakład
Rehabilitacji Leczniczej

LO

Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy

LZ-1

Zakład
Diagnostyki Obrazowej

LZ-3

Pracownia Serologii
Transfuzjologicznej
– Bank Krwi

LZ-4

Pracownia
Endoskopii

LM

Poradnia
Medycyny Pracy

LS

Poradnia
Medycyny Sportowej

LC-1

Poradnia
Chorób Zakaźnych

Poradnia Chorób Zakaźnych
dla Dzieci z Punktem
LC-2 Konsultacyjnym Szczepień dla
Dzieci z Grup Wysokiego
Ryzyka
LC-3

Poradnia
Medycyny Podróży

LL

Poradnia Nocnej i Świątecznej
Opieki Zdrowotnej

LD

Ambulatorium
Stomatologiczne

TM-1

Sekcja
AdministracyjnoGospodarcza

TM-2

Sekcja
Inwestycji

TM-3

Archiwum

Pełnomocnik ds. Personalnych

NK

Dział Kadr

NO

Sekcja
Organizacji i Marketingu

NJ

TT

NB
TT-1

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomicznych

GK

Główny Księgowy

FK

FK-1

FK-2

Inspektor BHP

TT-4

Sekcja
Elektryczna

TT-2

Sekcja
Naprawy Sprzętu
Medycznego

Sekcja
Systemów Informatycznych

ND

NW

TH

Sekcja Transportu

Kuchnia

LP

Pełnomocnik
ds. Praw Pacjenta

TH-2

Pralnia

LI

Inspektor Ochrony
Radiologicznej
TH-3

Sekcja
Higieny Szpitalnej

PC

Centralna Sterylizatornia

PS

Pielęgniarka Społeczna

PP

Poradnia
Pielęgniarki i Położnej POZ

PD

Szkoła Rodzenia

PR

Trakt Sekcyjny

EM

EM-1

Dział
Statystyki i Rozliczeń z NFZ

EM-2

Sekcja
Dokumentacji Medycznej i
Obsługi Sekretarskiej
Oddziałów

Kapelan Szpitalny

Inspektor ds. Obronnych,
Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Obrony
Cywilnej

NN

Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych

NR

Radca Prawny
(Biuro Prawne)

NZ

Rewident Zakładowy

NI

Inspektor Ochrony Danych
Osobowych

Dział
Żywienia i Higieny Szpitalnej

TH-1

Naczelna Pielęgniarka

Sekcja Płac

Pełnomocnik ds.
Kontraktowania Świadczeń
Medycznych

Inspektor Ppoż

PN

Sekcja
Finansowo-Księgowa
i Inwentaryzacji

Sekcja Controlingu

EZ
TS

Dział
Finansowo-Księgowy

FR

Sekcja
Eksploatacyjna
NS

TT-3

Pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Jakością

DE

Dział
Techniczny

Sekcja
ds. Epidemiologii
i Zakażeń Szpitalnych

LE

NP
Dział
Administracji i Inwestycji

TM

Zakład Diagnostyki
Laboratoryjnej
i Mikrobiologii

LZ-2

Zastępca Dyrektora
ds. AdministracyjnoTechnicznych

DT

EZ-1

Dział
Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

Magazyn
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Szpital
LB

Blok Operacyjny

Szpitalny Oddział
Ratunkowy
z Izbą Przyjęć Planowych

LS-01

Oddział Chorób
Wewnętrznych
i Metabolicznych z
Pododdziałem
Geriatrycznym

LS-04

Oddział
Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

LS-02

Oddział Chirurgii
LS-03
Ogólnej,
Onkologicznej i Naczyniowej

LS-11

Oddział
Noworodkowy
z Pododdziałem Intensywnej
Terapii Noworodków

LS-14

LS-05

LS-031

Poradnia Chirurgii
Onkologicznej

LS-040

Poradnia
Diabetologiczna

LZ-4

wróć
Pracownia Endoskopii

LS-110

Poradnia Patologii
Noworodka

LS-041

Poradnia
Endokrynologiczna

PD

Szkoła Rodzenia

LS-111

Zespół Wyjazdowy „N”

LS-042

Poradnia
Hematologiczna

LS-140

Poradnia
Otorynolaryngologiczna

LS-141

Poradnia Otorynolaryngologiczna dla Dzieci

LS-144

Pracownia ENG

Oddział
Otorynolaryngologii
i Otorynolaryngologii
Dziecięcej
Oddział
Dermatologiczny
LS-020

LS-15

Oddział
Pulmonologiczny

Oddział
Medycyny Paliatywnej

LS-13

LS-17
LS-07

Oddział Gastroenterologii

LS-10

Oddział Neurologiczny
z Pododdziałem Udarów
Mózgowych

LA

Apteka

Pracownia Serologii
Transfuzjologicznej – Bank
Krwi

LZ-3

LZ-1

Poradnia Chirurgiczna

Zakład
Diagnostyki Laboratoryjnej
i Mikrobiologii

LS-19

LS-1-2

LS-12

LS-09

Oddział
Reumatologiczny

Oddział
Urazowo-Ortopedyczny

Podkarpacki Ośrodek
Okulistyczny

Pracownia
Hematologii i Koagulologii

LZ-11

Pracownia
Chemii Klinicznej

LZ-12

Pracownia
Immunologii

LZ-13

Pracownia
Analityki Ogólnej

LZ-14

LZ-15

Pracownia
Mikrobiologii
Pracownia
Prątka Gruźlicy

LS-094

LZ-2

Zakład
Diagnostyki Obrazowej

LZ-20

Pracownia
Mammografii

LZ-21

Pracownia
Rentgenodiagnostyki

LZ-22

Pracownia
Tomografii Komputerowej

LZ-23

Pracownia USG

LZ-24

Pracownia Biopsji

Centrum Diagnostyki,
Leczenia i Rehabilitacji
Zaburzeń Słuchu, Głosu i
Mowy

LF-1

Poradnia AudiologicznoFoniatryczna

LS-171

LS-152

Zespół Domowego
Leczenia Tlenem

LS-070

Poradnia
Gastroenterologiczna

Pracownia Zaburzeń
Oddychania

LF-2

Poradnia Logopedyczna

LS-153

LS-071

Pracownia Badań
Czynnościowych Przewodu
Pokarmowego

LS-190

Poradnia
Preluksacyjna

LF-3

Ośrodek Dziennej
Rehabilitacji Słuchu
i Mowy

Poradnia
Neurologiczna

LS-191

LS-010

Poradnia
Urazowo-Ortopedyczna

LF-4

Pracownia Obiektywnych
Badań Słuchu i Mowy

LS-192

Poradnia
Wad Postawy

LS-120

Poradnia
Leczenia Jaskry

LS-121

Poradnia
Leczenia Schorzeń Siatkówki

LS-122

Poradnia Okulistyczna

LS-124

Poradnia Laserowa i Leczenia
Powikłań Cukrzycy

LS-123

Pracownia Angiografii
Fluoresceinowej i Terapii
Fotodynamicznej

LS-095

Pracownia Kontroli
Stymulatorów i Kardiowerterów

LS-080

Poradnia
Ginekologiczno-Położnicza

Pracownia EEG
Pracownia EMG

LS-090

Poradnia Kardiologiczna

LS-091

Pracownia
Prób Wysiłkowych
Pracownia USG Serca
Pracownia EKG
i Badań Holtera

Oddział
Rehabilitacyjny
LS-16
z Pododdziałem Rehabilitacji
Neurologicznej
LS-18

LF

Poradnia
Gruźlicy i Chorób Płuc

Pracownia Elektrofizjologii

Oddział
Ginekologiczny-Położniczy

LS-150

Poradnia
Alergologiczna

LS-151

LS-093
LS-08

Poradnia Alergologiczna dla
Dzieci

Poradnia
Reumatologiczna dla Dzieci

LS-092
LZ-10

LS-060

Poradnia
Reumatologiczna

LS-012

Oddział Kardiologiczny
z Ośrodkiem Implantacji
Stymulatorów Serca

Poradnia Dermatologiczna

LS-170

LS-011

Oddział Okulistyki i
Okulistyki Dziecięcej

LS-050

Oddział
Terapii Uzależnienia
od Alkoholu

LS-20

Oddział Urologii
i Urologii Onkologicznej

LS-21

Dzienny Oddział
Psychiatryczny

LS-160

Poradnia
Rehabilitacyjna

lS-180

Poradnia
Odwykowa

LS-200

Poradnia
Urologiczna

LS-210

Poradnia
Psychologiczna

LS-211

Poradnia
Zdrowia Psychicznego

LS-212

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Zakład
Rehabilitacji Leczniczej
Zakład
Rehabilitacji Leczniczej

LR

Poradnia Leczenia Bólu

Oddział Dziecięcy

LS-06

Ambulatoria

LS-030

LC-1

Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy
Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy

LO

Jednostki organizacyjne

…

Oddziały

…

Zakład
Diagnostyki Laboratoryjnej
i Mikrobiologii

…

Zakład
Diagnostyki Obrazowej

…

Serologia

…

Poradnie

…

Pracownie

…

Zakład Rehabilitacji
Leczniczej

…

Zakład
Opiekuńczo-Leczniczy

…

Ratownictwo medyczne

Poradnia Chorób Zakaźnych

Poradnia Chorób Zakaźnych
dla Dzieci z Punktem
LC-2 Konsultacyjnym Szczepień
dla Dzieci z Grup Wysokiego
Ryzyka
LC-3 Poradnia Medycyny Podróży

LL

Poradnia Nocnej
i Świątecznej Opieki
Zdrowotnej

LM

Poradnia Medycyny Pracy

LP

Poradnia Pielęgniarki i
Położnej POZ

LD

Ambulatorium
Stomatologiczne

LS

Poradnia Medycyny
Sportowej
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PROJEKT

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia
w sprawie nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu
Działając na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1983 t.j.), art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się statut Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc dotychczasowy statut Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu nadany
Uchwałą Nr XXXI/570/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 lutego
2009 r. z późn. zm.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć

PROJEKT

Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
nadania statutu Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu
Ze względu na zmianę ogólnopolskiego orzecznictwa, które nakazuje statuty
samorządowych instytucji kultury traktować jako akty prawa miejscowego,
zaistniała konieczność, aby nadać Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu nowy
statut, zamiast wprowadzać zmiany, tak jak to było dotychczas praktykowane.
Nadanie statutu GSW w Przemyślu wynika nie tylko ze zmiany procedury, tj.
obowiązku przedłożenia do zaopiniowania przez Radę Działalności Pożytku
Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz reprezentatywne związki
zawodowe, a następnie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, ale również z konieczności umieszczenia w dokumencie zapisu
dotyczącego realizacji zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego,
ochrony ludności i obrony cywilnej, które stanowią formalną podstawę do
rozpoczęcia w danej wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej
procesu tworzenia warunków do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa
Państwa.
W związku z powyższym:
1) w § 6 dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie:
„6. Dodatkowo Galeria realizuje zadania dotyczące obronności, zarządzania
kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.”;
2) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, bhp i ppoż.;
2) koordynowanie realizacji zadań z zakresu obronności, zarządzania
kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej;
3) reprezentowanie Galerii na zewnątrz;
4) nadzór nad kadrą kierowniczą;
5) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli
finansowej;
6) nadzór nad majątkiem i mieniem Galerii;
7) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych;
8) przedstawianie Organizatorowi i innym w miarę potrzeb właściwym
instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych,
sprawozdań, wniosków i informacji;
9) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym
efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi;
10) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do
pracowników i kandydatów na pracowników Galerii;
11) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury
oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.”.
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Kolejne proponowane zmiany polegają na dostosowaniu w § 1 publikatorów
ustaw do aktualnie obowiązujących:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 t.j.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm.).
Wobec powyższego projekt statutu GSW w Przemyślu został skierowany do
konsultacji jedynie do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Podkarpackiego, ponieważ przy instytucji kultury nie działają żadne związki
zawodowe. W związku z informacją uzyskaną od członków Rady o odstąpieniu od
wyrażenia opinii, projekt uchwały można dalej procedować, tj. przedłożyć do
uchwalenia jej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.
Ostatecznie, aby uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego weszła w życie
musi zostać ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wejście w życie ma
miejsce po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 t.j.).
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Załącznik do Uchwały nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia

STATUT
GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W PRZEMYŚLU
I. Postanowienia ogólne
§1
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu zwana dalej „Galerią” działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 t.j.);
2) Zarządzenia Nr 87 Wojewody Przemyskiego z dnia 20 października 1976
roku w sprawie powołania Biura Wystaw Artystycznych w Przemyślu oraz
Uchwały Nr XXI/219/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28
sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Galerii Sztuki
Współczesnej w Przemyślu i nadania statutu;
3) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm.);
4) niniejszego Statutu;
5) innych obowiązujących przepisów prawa.
§2
1. Organizatorem Galerii jest Województwo Podkarpackie.
2. Galeria wpisana jest dnia 30 czerwca 1999 roku pod Nr 2/99 do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość
prawną.
§3
1. Nadzór nad Galerią w imieniu Organizatora sprawuje Zarząd Województwa
Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem”.
2. Siedzibą Galerii jest miasto Przemyśl.
3. Galeria prowadzi działalność na terenie województwa, kraju i poza jego
granicami.
II. Misja, zadania i zakres działalności
§4
Misją Galerii jest kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej społeczeństwa,
stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej w dziedzinie
profesjonalnej twórczości współczesnych sztuk plastycznych, fotografiki i architektury.
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§5
Do podstawowych zadań Galerii należy w szczególności:
1. Upowszechnianie narodowych i regionalnych tradycji w zakresie
profesjonalnych sztuk plastycznych, fotografiki i architektury.
2. Edukacja plastyczna i wychowanie przez sztukę.
3. Tworzenie warunków dla rozwoju zainteresowań wiedzą i sztuką plastyczną.
4. Promocja kultury narodowej w kraju i poza granicami.
§6
1. Zadania wymienione w § 5 Galeria realizuje przede wszystkim poprzez:
1) organizację wystaw sztuki współczesnej, warsztatów i plenerów
plastycznych;
2) różnorodne formy edukacji plastycznej mającej na celu w szczególności
przygotowanie dzieci i młodzieży do roli przyszłych współtwórców
i świadomych odbiorców sztuki;
3) współpracę z krajowymi i zagranicznymi galeriami, instytucjami
i organizacjami o podobnej działalności;
4) współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym w organizowaniu
indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze;
5) gromadzenie, dokumentowanie i ochrona dóbr kultury w zakresie sztuki
współczesnej;
6) wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk
plastycznych;
7) promocja w kraju i poza granicami dokonań artystycznych twórców
indywidualnych w zakresie profesjonalnych sztuk plastycznych, fotografiki
i architektury.
2. Galeria prowadzi działalność wystawienniczą na podstawie planów działalności
merytorycznej.
3. Plany działalności merytorycznej Galerii ustalane są po zasięgnięciu opinii
Kolegium Doradczego.
4. Galeria może prowadzić działalność inną niż kulturalna w zakresie:
1) komisowej sprzedaży współczesnych profesjonalnych dzieł sztuki;
2) sprzedaży ram, materiałów plastycznych i wydawnictw;
3) oprawy dzieł sztuki;
4) usług projektowych, reklamowych i poligraficznych;
5) usług foto - video, kserowania.
5. Środki uzyskiwane z działalności, o której mowa w ust. 4 mogą być
wykorzystane wyłącznie na działalność statutową Galerii.
6. Dodatkowo Galeria realizuje zadania dotyczące obronności, zarządzania
kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.
III. Organy zarządzające i doradcze
§7
1. Organem zarządzającym w Galerii jest Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych
w obowiązujących przepisach.
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3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, bhp i ppoż.;
2) koordynowanie realizacji zadań z zakresu obronności, zarządzania
kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej;
3) reprezentowanie Galerii na zewnątrz;
4) nadzór nad kadrą kierowniczą;
5) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli
finansowej;
6) nadzór nad majątkiem i mieniem Galerii;
7) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych;
8) przedstawianie Organizatorowi i innym w miarę potrzeb właściwym
instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych,
sprawozdań, wniosków i informacji;
9) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym
i efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi;
10) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników
i kandydatów na pracowników Galerii;
11) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury
oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.
§8
1. Przy Galerii działa „Kolegium Doradcze” zwane dalej „Kolegium” jako organ
doradczy i opiniodawczy Dyrektora.
2. W skład Kolegium wchodzą przedstawiciele związków i środowisk twórczych,
stowarzyszeń społeczno-kulturalnych i odbiorców kultury.
3. Członków Kolegium w liczbie nie przekraczającej dziewięciu osób powołuje
Dyrektor Galerii.
4. Do zadań Kolegium należy w szczególności opiniowanie planów działalności
merytorycznej Galerii.
5. Pracami Kolegium kieruje przewodniczący wybrany spośród jego członków.
6. Kolegium działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
7. Spotkania Kolegium odbywają się przynajmniej dwa razy do roku.
8. Kadencja Kolegium trwa cztery lata.
§9
Organizację wewnętrzną Galerii, w tym zakres zadań komórek organizacyjnych
i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez
Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu i działających w Galerii stowarzyszeń
twórców.
IV. Majątek i finanse Galerii
§ 10
Majątek Galerii może być wykorzystywany jedynie dla realizacji celów wynikających
z zakresu działania Galerii.
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§ 11
Podstawą działalności finansowej Galerii jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora
z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, sporządzony zgodnie
z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 12
1. Galeria prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Działalność Galerii finansowana jest z:
1) dotacji z budżetu Organizatora, w tym:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie
realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty
obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów;
2) innych dotacji;
3) wpływów z prowadzonej działalności;
4) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;
5) wpływów z innych źródeł.
3. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości Galerii określają odrębne
przepisy.
4. Roczne sprawozdanie finansowe, podział zysku oraz sposób pokrycia strat
Galerii podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
§ 13
1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Galerii uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych
w imieniu Galerii.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnika podlega ujawnieniu w Rejestrze Instytucji
Kultury prowadzonym przez Organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników
procesowych.
V. Postanowienia końcowe
§ 14
1. Połączenia, podziału lub likwidacji Galerii może dokonać Organizator na zasadach
i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w Statucie dokonywane są przez Organizatora w trybie określonym dla jego
nadania.
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UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia
w sprawie nadania statutu Arboretum i Zakładowi Fizjografii
w Bolestraszycach
Działając na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1983 t.j.), art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Nadaje się statut Arboretum i Zakładowi Fizjografii w Bolestraszycach
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc dotychczasowy statut Arboretum i Zakładu Fizjografii
w Bolestraszycach nadany Uchwałą Nr XXXI/571/09 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2009 r. z późn. zm.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
nadania statutu Arboretum i Zakładowi Fizjografii w Bolestraszycach
Ze względu na zmianę ogólnopolskiego orzecznictwa, które nakazuje statuty
samorządowych instytucji kultury traktować jako akty prawa miejscowego,
zaistniała konieczność, aby nadać Arboretum i Zakładowi Fizjografii
w Bolestraszycach nowy statut, zamiast wprowadzać zmiany, tak jak to było
dotychczas praktykowane.
Nadanie statutu Arboretum wynika nie tylko ze zmiany procedury, tj.
obowiązku przedłożenia do zaopiniowania przez Radę Działalności Pożytku
Publicznego Województwa Podkarpackiego oraz reprezentatywne związki
zawodowe, a następnie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, ale również z konieczności umieszczenia w dokumencie zapisu
dotyczącego realizacji zadań z zakresu obronności, zarządzania kryzysowego,
ochrony ludności i obrony cywilnej, które stanowią formalną podstawę do
rozpoczęcia w danej wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej
procesu tworzenia warunków do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa
Państwa.
W związku z powyższym:
1) w § 5 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. Dodatkowo Arboretum realizuje zadania dotyczące
zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.”;
2) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

obronności,

kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, bhp
i ppoż.;
koordynowanie realizacji zadań z zakresu obronności, zarządzania
kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej;
nadzór nad zbiorami Arboretum;
nadzór nad kontrolą wewnętrzną według procedur wewnętrznej
kontroli finansowej;
odpowiedzialność za mienie Arboretum;
wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
przedstawianie Organizatorowi i innym w miarę potrzeb instytucjom
nadzorczym
planów
działalności
merytorycznej,
planów
finansowych, sprawozdań, wniosków;
ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym
i
efektywnym
gospodarowaniem
środkami
finansowymi
i materiałowymi;
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9)

wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do
pracowników i kandydatów na pracowników Arboretum;
10) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
pracowników;
11) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami
o podobnych celach zwłaszcza w zakresie ochrony i utrzymania
dziedzictwa
przyrody
i
kultury,
ośrodkami
naukowymi,
uniwersyteckimi oraz właściwymi organami administracji państwowej
i samorządowej.”.
W przedmiotowym statucie doprecyzowano również zapisy w § 7
stąd też otrzymuje on brzmienie:
„§ 7. 1. Organizację wewnętrzną Arboretum, w tym zakres komórek
organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin
organizacyjny Arboretum nadany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu
i działających w Arboretum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Zmiany w Regulaminie organizacyjnym Arboretum dokonywane są w trybie
określonym dla jego nadania.”.
W § 1 dostosowano również publikatory ustaw do aktualnie obowiązujących:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 t.j.);
2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz.
1614 t.j.);
3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 t.j.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm.).
Wobec powyższego projekt statutu Arboretum został skierowany do
konsultacji jedynie do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Podkarpackiego, ponieważ przy instytucji kultury nie działają żadne związki
zawodowe. W związku z informacją uzyskaną od członków Rady o odstąpieniu od
wyrażenia opinii, projekt uchwały można dalej procedować, tj. przedłożyć do
uchwalenia jej przez Sejmik Województwa Podkarpackiego.
Ostatecznie, aby uchwała stanowiąca akt prawa miejscowego weszła w życie
musi zostać ogłoszona w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wejście w życie ma
miejsce po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 t.j.).
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Załącznik do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia

STATUT
ARBORETUM I ZAKŁADU FIZJOGRAFII W BOLESTRASZYCACH
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach utworzone zgodnie z
Postanowieniem Nr 28/120/90 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w
Przemyślu z dnia 19 marca 1990 roku w sprawie utworzenia „Ośrodka Badań
Dokumentacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych w Bolestraszycach - zwane dalej
„Arboretum” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz.1983 t.j.);
2) Zarządzenia Nr 15/90 Wojewody Przemyskiego z dnia 26 marca 1990 r., w
sprawie utworzenia „Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytkowych Założeń
Ogrodowych i Arboretum w Bolestraszycach oraz nadania mu Statutu” oraz
Uchwały Nr XXI/221/2000 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28
sierpnia 2000 roku w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury pn. Ośrodek
Badań i Dokumentacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych i Arboretum w
Bolestraszycach i nadania statutu;
3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz.
1614 t.j.);
4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 t.j.);
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2077 z późn. zm.);
6) postanowień niniejszego Statutu;
7) innych obowiązujących przepisów prawa.
§ 2. 1. Organizatorem Arboretum jest Województwo Podkarpackie.
2. Nadzór nad Arboretum w imieniu Organizatora sprawuje Zarząd Województwa
Podkarpackiego, zwany dalej „Zarządem”.
§ 3. 1. Arboretum wpisane jest w dniu 30 czerwca 1999 roku pod numerem 12/99 do
Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość
prawną.
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2. Arboretum uznane jest Decyzją Nr DOP-or.6510.5.12.jr Generalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska z dnia 21 listopada 2012 r. jako ogród botaniczny działający w
obrębie Bolestraszyc oraz Cisowej.
3. Siedzibą Arboretum jest miejscowość Bolestraszyce, gm. Żurawica.
4. Arboretum prowadzi działalność na obszarze województwa, kraju i poza jego
granicami.
Rozdział 2
Cele i zadania
§ 4. Celem działania Arboretum jest:
1) ochrona przyrodniczego dziedzictwa województwa, a zwłaszcza czynna
ochrona rzadkich, zagrożonych i ginących gatunków flory i fauny polskiej;
2) dokumentowanie i udostępnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
województwa;
3) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym i
kulturowym.
§ 5. 1. Do podstawowych zadań Arboretum należy w szczególności:
1) należyte utrzymanie i konserwacja nieruchomych zabytków zgodnie z
wymogami konserwatorskimi oraz dbałość o zachowanie krajobrazu
kulturowego na obszarze Arboretum;
2) gromadzenie zbiorów w zakresie przyrody nieożywionej i ożywionej;
3) prowadzenie badań nad dziedzictwem przyrodniczym oraz kulturowym w
zakresie zabytkowych założeń parkowych i ogrodowych;
4) prowadzenie badań naukowych
przyrodniczego i kulturowego;

w

zakresie

ochrony

dziedzictwa

5) organizowanie wystaw stałych i czasowych;
6) prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej w formie konferencji,
sympozjów, konkursów, plenerów, warsztatów, szkoleń, spotkań autorskich
oraz innych przedsięwzięć promujących dziedzictwo przyrodnicze oraz
kulturowe województwa podkarpackiego;
7) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i
stowarzyszeniami o podobnych zadaniach.
2. Arboretum może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach
prowadzić działalność inną niż kulturalna w zakresie:
1) gromadzenia, utrzymywania oraz udostępniania zwiedzającym kolekcji drzew,
krzewów i roślin zielnych;
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2) prowadzenia ekspedycji i badań terenowych w celu pozyskiwania roślin i nasion
do kolekcji;
3) dokumentowania zmian zachodzących w dendroflorze ogrodów, a także
inicjowania, zlecania i prowadzenia prac zabezpieczających w ogrodach
zabytkowych i innych o znaczeniu historycznym;
4) udostępniania zgromadzonych zasobów roślinnych dla zainteresowanych osób
i instytucji;
5) prowadzenia i udostępniania kolekcji roślin uprawnych i jadalnych dziko
rosnących;
6) inwentaryzacji, gromadzenia, ochrony, oceny i utrzymania w stanie żywym
zasobów genowych roślin użytkowych;
7) prowadzenia badań nad florą i fauną Polski południowo – wschodniej ze
szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadkich, ginących, zagrożonych i
chronionych w warunkach in situ i ex situ;
8) uprawy oraz reintrodukcji na stanowiska wtórne i zastępcze roślin rzadkich,
zagrożonych i ginących;
9) gromadzenia, przechowywania i naukowego opracowywania zielnika;
10) gromadzenia, inwentaryzowania, katalogowania, przechowywania, naukowego
opracowywania i udostępniania dokumentacji przyrodniczych oraz
dokumentacji założeń ogrodowych;
11) prowadzenia szkoleń dla pracowników służb konserwatorskich, społecznych
opiekunów i użytkowników ogrodów zabytkowych;
12) prowadzenia archiwum naukowego oraz dokumentacji kartograficzno –
fotograficznej zbiorów i kolekcji;
13) gromadzenia i udostępniania księgozbioru;
14) prowadzenia edukacji ekologicznej;
15) prowadzenia działalności rolniczej;
16) prowadzenia sprzedaży roślin, owoców i produktów regionalnych;
17) usług turystycznych;
18) prowadzenia działalności wydawniczej.
3. Arboretum może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach
prowadzić dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:
1) sprzedaży wydawnictw;
2) wynajmu części powierzchni lokalowych i ogrodowych;
3) usług w zakresie projektowania, inwentaryzacji, pielęgnacji i konserwacji
zabytkowych założeń ogrodowych;
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4) usług w zakresie projektowania, inwentaryzacji, rekonstrukcji, pielęgnacji i
zakładania ogrodów oraz terenów zielonych;
5) usług promocyjno – reklamowych;
6) usług transportowych i rolniczych;
7) organizacji imprez kulturalno – oświatowych i szkoleń.
4. Przychody uzyskanie z działalności, o której mowa w ust. 3 mogą być
wykorzystywane wyłącznie na działalność Arboretum określoną w ust. 1 i ust. 2.
5. Dodatkowo Arboretum realizuje zadania dotyczące obronności, zarządzania
kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.
Rozdział 3
Organy zarządzające i doradcze
§ 6. 1. Działalnością Arboretum kieruje Dyrektor Arboretum zwany dalej „Dyrektorem”.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd w trybie i na zasadach określonych w
obowiązujących przepisach.
3. Dyrektor zarządza Arboretum i reprezentuje je na zewnątrz, a także odpowiada za
prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie środkami
finansowymi Arboretum.
4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, bhp i ppoż.;
2) koordynowanie realizacji zadań z zakresu obronności,
kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej;

zarządzania

3) nadzór nad zbiorami Arboretum;
4) nadzór nad kontrolą wewnętrzną według procedur wewnętrznej kontroli
finansowej;
5) odpowiedzialność za mienie Arboretum;
6) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych;
7) przedstawianie Organizatorowi i innym w miarę potrzeb instytucjom
nadzorczym planów działalności merytorycznej, planów finansowych,
sprawozdań, wniosków;
8) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i
efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi;
9) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników i
kandydatów na pracowników Arboretum;
10) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników;
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11) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o
podobnych celach zwłaszcza w zakresie ochrony i utrzymania dziedzictwa
przyrody i kultury, ośrodkami naukowymi, uniwersyteckimi oraz właściwymi
organami administracji państwowej i samorządowej.
5. Do wykonywania czynności prawnych oraz składania w imieniu Arboretum
oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony
Dyrektor.
6. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności
prawnych w imieniu Arboretum, określając zakres pełnomocnictwa.
7. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnika wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
8. Ustanowienie i odwołanie pełnomocnika podlega ujawnieniu w Rejestrze Instytucji
Kultury prowadzonym przez Organizatora. Nie dotyczy to pełnomocników
procesowych.
9. Dyrektor kieruje Arboretum przy pomocy Zastępcy Dyrektora.
10. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Zarządu.
11. Zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora określa Regulamin organizacyjny
Arboretum.
§ 7. 1. Organizację wewnętrzną Arboretum, w tym zakres komórek organizacyjnych i
samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Arboretum nadany
przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Zarządu i działających w Arboretum organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Zmiany w Regulaminie organizacyjnym Arboretum dokonywane są w trybie
określonym dla jego nadania.
§ 8. 1. Przy Arboretum działa Rada Naukowa zwana dalej „Radą” jako organ doradczy
i opiniodawczy Dyrektora.
2. W skład Rady wchodzą specjaliści z dziedzin związanych z działalnością
Arboretum.
3. Członków Rady w liczbie jedenastu osób powołuje i odwołuje Dyrektor.
4. Rada opiniuje sprawy związane z prowadzeniem działalności naukowej i kulturalno
– oświatowej Arboretum.
5. Członkowie Rady wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje jej
pracami.
6. Spotkania Rady odbywają się z inicjatywy Dyrektora lub na wniosek Rady, nie
rzadziej niż raz w roku.
7. Rada działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
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8. Opinie Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy
obecności minimum połowy składu, w tym Przewodniczącego Rady.
9. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który przekazywany jest Dyrektorowi.
10. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady zapewnia Arboretum.
11. Kadencja Rady trwa trzy lata.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa Arboretum
§ 9. 1. Arboretum prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
2. Podstawą gospodarki finansowej Arboretum jest plan finansowy ustalony przez
Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Organizatora.
3. Roczne sprawozdanie finansowe Arboretum podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
§ 10. Majątek Arboretum wykorzystuje się dla realizacji działalności statutowej
Arboretum.
§ 11. 1. Źródła finansowania działalności Arboretum stanowią:
1) dotacje z budżetu Organizatora:
a) podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie
realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowe na realizację wskazanych zadań i programów;
2) inne dotacje, niż wymienione w pkt 1;
3) przychody z prowadzonej działalności;
4) środki otrzymywanie od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 12. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Arboretum dokonuje Organizator.
2. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.
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UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej
im. Artura Malawskiego w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991
r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983
t.j.), art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), art. 18 pkt 20
oraz art. 89 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.
z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), § 13 pkt 20 Statutu Województwa Podkarpackiego,
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
w
Rzeszowie
z
dnia
29
września
1999
r.
w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.
Nr 28 poz. 1247 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W statucie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII/723/17 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 25 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2017 r. poz.
3263 wraz z Obwieszczeniem Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 października
2017 r. o sprostowaniu błędów, poz. 3401), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 po podaniu nazwy ustawy wprowadza się aktualny publikator:
„(Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 t.j.).”;
2) w § 1 ust. 2 po podaniu nazwy ustawy wprowadza się aktualny publikator:
„(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).”;
3) w § 6 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. Dodatkowo Filharmonia realizuje zadania dotyczące obronności,
zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.”;
4) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, bhp i ppoż.,
2) koordynowanie realizacji zadań z zakresu obronności, zarządzania
kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej,
3) reprezentowanie Filharmonii na zewnątrz,
4) nadzór nad kadrą kierowniczą,
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5) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli
finansowej,
6) nadzór nad majątkiem i mieniem Filharmonii,
7) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych,
8) przedstawianie Województwu oraz Ministrowi i innym uprawnionym
instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych,
sprawozdań, wniosków i informacji,
9) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i
efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi,
10) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do
pracowników i kandydatów na pracowników Filharmonii,
11) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury
oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.”;
5) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
”3. Ustanowienie i odwołanie pełnomocników, z wyłączeniem pełnomocników
procesowych podlega obowiązkowi ujawnienia w rejestrze instytucji kultury
prowadzonym przez Województwo”.
§2
Przekazuje się projekt uchwały do uzgodnienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
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w sprawie przyjęcia projektu zmian w statucie Filharmonii Podkarpackiej im.
Artura Malawskiego w Rzeszowie i przekazania do uzgodnienia
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dokonanie odpowiedniego wpisu dotyczącego realizacji zadań z zakresu
obronności, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej
w statutach wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym
w wojewódzkich instytucjach kultury stanowią formalną podstawę do rozpoczęcia
w danej wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej procesu tworzenia
warunków do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa Państwa.
W związku z powyższym:
1) w § 6 dodaje się ust. 5, który otrzymuje brzmienie:
„5. Dodatkowo Filharmonia realizuje zadania dotyczące obronności,
zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej.”;
2) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
6) kierownictwo w sprawach finansowych, organizacyjnych, bhp i ppoż.,
7) koordynowanie realizacji zadań z zakresu obronności, zarządzania
kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej,
8) reprezentowanie Filharmonii na zewnątrz,
9) nadzór nad kadrą kierowniczą,
10) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej i wewnętrznej kontroli
finansowej,
11) nadzór nad majątkiem i mieniem Filharmonii,
12) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń wewnętrznych,
13) przedstawianie Województwu oraz Ministrowi i innym uprawnionym
instytucjom planów działalności merytorycznej, planów finansowych,
sprawozdań, wniosków i informacji,
14) ustalanie planu finansowego instytucji, czuwanie nad racjonalnym i
efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi,
15) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do
pracowników i kandydatów na pracowników Filharmonii,
16) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury
oraz właściwymi organami administracji państwowej i samorządowej.”;
Kolejne proponowane zmiany polegają na dostosowaniu w § 1 publikatorów
ustaw do aktualnie obowiązujących:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 t.j.), zwanej dalej „Ustawą”;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 z późn. zm.).
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Ponadto w sprostowaniu dokonanym przez Wojewodę Podkarpackiego
w dniu 18 października 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2017 r. poz. 3401) doszło
do omyłki pisarskiej, która w niniejszej uchwale została sprostowana, tj. w § 13 ust.
3 otrzymuje brzmienie: ”Ustanowienie i odwołanie pełnomocników,
z wyłączeniem pełnomocników procesowych podlega obowiązkowi ujawnienia
w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Województwo”.
Następnie zgodnie z przepisami prawa projekt zmian w statucie Filharmonii
został przekazany do konsultacji z Radą Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Podkarpackiego oraz reprezentatywnymi związkami zawodowymi.
Część organizacji, która była uprawniona do wydania powyższej opinii
pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany, tj. związki zawodowe: Związek
Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych działający przy Filharmonii oraz Region
Rzeszowski NZSS Solidarność. Pozostałe organizacje nie przedłożyły do
Organizatora stosownych opinii w tej kwestii w terminie wyznaczonym przez
właściwe ustawy.
Niewyrażenie opinii należy potraktować jako rezygnację z prawa jej
wyrażenia przez powyższe organizacje. W takiej sytuacji projekt uchwały można
dalej procedować, tj. przedłożyć do uzgodnienia z Ministrem Kultury (zgodnie
z zapisami statutu Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie).
Podjęcie tej uchwały jest jednym z etapów w procedurze nadawania
i dokonywania zmian w statucie. Po dokonaniu uzgodnień z Ministrem Kultury,
zgodnie z zapisami przedmiotowego statutu (§ 14 ust. 2), ostatnim krokiem
uprawomocniającym zmiany w przedmiotowym statucie będzie uchwalenie ich
przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, a następnie ogłoszenie
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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UCHWAŁA NR ..................................................
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia ................................................................
w sprawie upoważnienia dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 10 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn.
zm.),
Zarząd Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
Upoważnia się Panią Izabelę Pyrę, dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie, w granicach ustalonego planu finansowego
Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, do zwiększenia od dnia
1 września 2018 r. minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla dwóch
nauczycieli konsultantów, na okres wykonywania zadań koordynatora ds. organizacji
szkoleń w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 września 2018 r.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 30 ust. 10 zd. 2 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący może
upoważnić dyrektora jednostki oświatowej w indywidualnym przypadku oraz
w granicach ustalonego planu finansowego, do przyznania minimalnej stawki
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wyższego od ustalonego w przepisach
dotyczących wynagrodzenia nauczycieli.
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego określona jest w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.).
Projekt uchwały jest zgodny z wnioskiem dyrektora Podkarpackiego Centrum
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania
Statutu Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie od 1 lipca
2018 r. w strukturze organizacyjnej placówki zostało utworzone stanowisko
koordynatora ds. organizacji szkoleń. Zadania koordynatora powierzono dwóm
nauczycielom konsultantom.
Funkcja koordynatora ds. organizacji szkoleń łączy ze sobą zadania nauczyciela
konsultanta oraz duży zakres dodatkowych czynności. Do najważniejszych z nich
należy m. in. koordynowanie współpracy pomiędzy dyrektorami, nauczycielami oraz
jednostkami samorządu terytorialnego w obszarze doskonalenia nauczycieli,
oświatowej kadry kierowniczej oraz pracowników samorządowych, wypracowanie
jednakowych standardów we wszystkich Oddziałach PCEN w zakresie organizacji
szkoleń, a także prowadzenia jednolitej dokumentacji, koordynowanie istotnych
działań związanych z realizacją wygranych projektów, w których PCEN jest
realizatorem usług szkoleniowych. Ponadto bardzo ważnym działaniem
w najbliższym czasie będzie przygotowanie placówki do akredytacji oraz współpraca
z Kuratorium Oświaty w zakresie organizacji konkursów przedmiotowych.
Mając na uwadze duży zakresu zadań wyżej wymienionych nauczycieli
konsultantów oraz brak możliwości przyznania im stosownej gratyfikacji w postaci
dodatku funkcyjnego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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Uchwała Nr ..................... /2018
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia .......................... 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 24 lutego
2014 roku Nr XLIII/871/14 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do
sprzedaży nieruchomości położonej w Jasionce gm. Trzebownisko
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (Dz.U.2018.913 z późn. zm.) art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121 z późn. zm.) oraz § 9
uchwały Nr XXVII/493/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada
2012 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego
(Dz. Urz. Woj. Podk. 2012.2958)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje;
§1
W uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 24 lutego 2014 roku Nr
XLIII/871/14 § 1 przyjmuje postać: „Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze
przetargu, nieruchomości stanowiących własność Województwa Podkarpackiego,
położonej w Jasionce gm. Trzebownisko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr
1867/204 oraz położonej w Zaczerniu gm. Trzebownisko, oznaczonej jako działka
ewidencyjna nr 1/40 o łącznej powierzchni 1.1933 ha”.
§2
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Nieruchomości

będące

przedmiotem

niniejszej

uchwały

znajdują

się

w przylotniskowej strefie rozwoju gospodarczego lotniska Rzeszów – Jasionka,
w Specjalnej

Strefie

Podkarpackiego

Parku

Ekonomicznej

EURO–

PARK

Naukowo-Technologicznego.

MIELEC
W

na

miejscowym

terenie
planie

zagospodarowanie przestrzennego działki 1867/204 i 1/40 przeznaczone są pod
zabudowę usługową, produkcyjną, składy i magazyny. Obowiązkiem sprzedającego
działki jest zapewnienie kupującemu prawidłowego dostępu do drogi publicznej.
Dziaka 1867/204 nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dlatego
została wydzielona działka 1/40, która stanowi drogę dojazdową do

drogi

wewnętrznej obejmującej działki 1/22 i 1/39 położone w Zaczerniu bezpośrednio
połączone z drogą publiczną.
Wartość działek przeznaczonych do sprzedaży przekracza kwotę 100 000 euro.
Sprzedaż działek znajdujących się na terenie Podkarpackiego Parku NaukowoTechnologicznego ujęta jest w planie rzeczowym dochodów budżetu Województwa
na 2018 rok.
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UCHWAŁA NR …/…/…
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia…… listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego
w Spółce D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze. zm.).
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na zbycie 1 (słownie: jednego) udziału Województwa
Podkarpackiego w Spółce D&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000647752,
o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za cenę 50,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt złotych) na rzecz Spółki ZETO- RZESZÓW Sp. z o.o.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE:

Dnia 24 października 2018 roku wpłynęło do Województwa Podkarpackiego
pismo Zarządu Spółki ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., stanowiące ofertę nabycia od
Województwa Podkarpackiego udziału w Spółce D&A Sp. z o.o.
W związku z tym, że Spółka AMTS Sp. z o.o. nie otrzymała dofinansowania na
potrzeby realizacji projektu budowy infrastruktury sieci NGA w ramach działania
1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, zbycie udziału przez Województwo
Podkarpackie jest zasadne.
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PROJEKT
UCHWAŁA NR …/…/…
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia…… listopada 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Województwa Podkarpackiego
w Spółce MEDIA-SYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. e) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze. zm.).
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na zbycie 1 (słownie: jednego) udziału Województwa
Podkarpackiego w Spółce MEDIA-SYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000650586,
o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), za cenę 50,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt złotych) na rzecz Spółki – ZETO-RZESZÓW Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE:

Dnia 24 października 2018 roku wpłynęło do Województwa Podkarpackiego
pismo Zarządu Spółki ZETO- Rzeszów Sp. z o.o., stanowiące ofertę nabycia od
Województwa Podkarpackiego udziału w Spółce MEDIA- SYS Sp. z o.o.
W związku z tym, że Spółka MEDIA- SYS Sp. z o.o. nie otrzymała
dofinansowania na potrzeby realizacji projektu budowy infrastruktury sieci NGA
w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, osiągnięcie celu
przyświecającego przystąpieniu Województwa do tej Spółki stało się niemożliwe.
Zbycie udziału przez Województwo Podkarpackie jest zasadne.
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UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …..
zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 23 czerwca 2014r. sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) oraz art.
16 ust 3 i art.17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.
Dz. U. z 2018r. poz. 142 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XLVIII/992/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
23 czerwca 2014r. sprawie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Podk. z
2014r., poz.1946) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 – 8 w brzmieniu:
„3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy zmiany udzielonych,
obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały koncesji, jeżeli przed ich
zmianą została przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko,
która wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz Parku.
4. Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt. 2) nie dotyczy:
1) czynności podlegających zakazom w stosunku do gatunków chronionych,
wykonywanych na podstawie zezwoleń lub aktów prawa miejscowego
wydanych przez uprawnione organy oraz wydawania tych zezwoleń i aktów
prawa miejscowego,
2) czynności w stosunku do gatunków wymienionych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków
obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą
zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym,
3) realizacji
działań
zapewniających
bezpieczeństwo
sanitarno
epidemiologiczne oraz mających na celu ochronę zdrowia lub życia.
5. Zakazy, o których mowa w ust.1 pkt. 2), 5), 6) nie dotyczą:
1) czynności wykonywanych w ramach przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wykazała brak
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niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz Parku, w zakresie niezbędnym
do realizacji tych przedsięwzięć;
2) zabiegów czynnej ochrony przyrody wykonywanych przez organy ochrony
przyrody.
6. Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt. 3) nie dotyczy:
1) czynności wykonywanych w ramach przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wykazała brak
niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz Parku, w zakresie niezbędnym
do realizacji tych przedsięwzięć;
2) zabiegów czynnej ochrony przyrody wykonywanych przez organy ochrony
przyrody;
3) zadrzewień rosnących na działkach o szerokości nie mniejszej niż 25 m
oznaczonych w ewidencji gruntów jako grunty orne, za wyjątkiem zadrzewień
rosnących w obrębie tych działek w odległości do 1 m od ich granic;
4) zadrzewień rosnących na działkach o szerokości nie większej niż 25 m
oznaczonych w ewidencji gruntów jako grunty orne.
7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy drzew o parametrach określonych
w zał. Nr 4 niniejszej uchwały oraz siedlisk priorytetowych wymienionych w
załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących
się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.
8. Zakaz, o którym mowa w ust.1 pkt 7) nie dotyczy działki nr 1327 obręb Jaśliska,
w przypadku czynności wykonywanych w ramach przedsięwzięć dopuszczonych w
obowiązujących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
uzgodnionych z właściwym organem ochrony środowiska w ramach postępowania
przeprowadzonego zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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UZASADNIENIE
Sejmik Województwa Podkarpackiego jest organem odpowiedzialnym za
funkcjonowanie i nadzór nad parkami krajobrazowymi województwa podkarpackiego.
Mając na uwadze harmonijne połączenie idei zrównoważonego rozwoju oraz ochrony
wartości przyrodniczych i krajobrazowych parków krajobrazowych zaproponowano
zmianę zapisów dotyczących obowiązujących zakazów na terenie Jaśliskiego Parku
Krajobrazowego.
Proponowany zapis § 3 ust. 3 umożliwi zmiany obowiązujących koncesji, jeżeli
procedura oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzona dla zmiany koncesji,
wykaże brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego.
Z zakazu zabijania dziko występujących zwierząt zwolniono czynności wykonywane
na podstawie zezwoleń lub aktów prawa miejscowego wydanych przez uprawnione
organy, czynności związane z ochroną gatunków rodzimych przed zagrożeniem
związanym z rozprzestrzenianiem się gatunków obcych oraz czynności związane
z realizacją działań zapewniających bezpieczeństwo sanitarno - epidemiologiczne
oraz mających na celu ochronę zdrowia lub życia.
Z zakazów chroniących dziko występujące zwierzęta i ich siedliska, rzeźbę terenu
i stosunki wodne zwolniono zabiegi czynnej ochrony przyrody wykonywane przez
organy ochrony przyrody oraz działania wykonywane w ramach przedsięwzięć
mogących

potencjalnie

znacząco

oddziaływać

na

środowisko,

dla

których

przeprowadzona procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz Parku.
Z zakazu chroniącego zadrzewienia śródpolne, nadwodne i przydrożne zwolniono
działania wykonywane w ramach przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu
na przyrodę i krajobraz Parku, w zakresie niezbędnym do realizacji tych
przedsięwzięć, zabiegi czynnej ochrony przyrody wykonywane przez organy ochrony
przyrody oraz zadrzewienia na gruntach ornych za wyjątkiem zadrzewień rosnących
w 1 m pasach wzdłuż granic działek (z uwzględnieniem specyfiki terenu i kształtu
działek), które to zadrzewienia będą mogły nadal pełnić funkcję liniowego
zadrzewienia śródpolnego. Zwolnieniom z zakazu usuwania zadrzewień nie podlegają
cenne drzewa o parametrach drzew pomnikowych oraz siedliska priorytetowe.

wróć

Z zakazu likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych,
starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych zwolniono działkę nr 1327 obręb Jaśliska,
na której Gmina Jaśliska planuje zbudować kąpielisko, jeżeli przedsięwzięcie to
zostanie

ujęte

w

obowiązujących

studiach

uwarunkowań

i kierunków

zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,

uzgodnionych

z właściwym

organem

ochrony

środowiska.

Przedmiotowa działka jest własnością Skarbu Państwa, prawo własności do działki
wykonuje Gmina Jaśliska.
Przyjęcie niniejszej uchwały może powodować zarówno pozytywne jak
i negatywne skutki społeczne i gospodarcze. Zmniejszenie rygorów obowiązujących
przepisów dotyczących ochrony przyrody i krajobrazu jest różnie przyjmowane
w odbiorze społecznym przez mieszkańców różnie wartościujących wartości
przyrodnicze, krajobrazowe i turystyczne terenu swojej miejscowości i gminy. Nie
przewiduje się, aby wejście w życie projektu uchwały powodowało dodatkowe
obciążenie dla budżetu Województwa.
Przedmiotowy projekt uchwały został poddany konsultacjom z organizacjami
pozarządowymi, w trakcie których nie wpłynęły żadne wnioski ani uwagi do
konsultowanego projektu. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez
Podkarpacką Radę Działalności Pożytku Publicznego uchwałą nr 1/08/2018 z dnia
2 sierpnia 2018r.
W dalszej procedurze projekt uchwały został uzgodniony przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, pismem znak WPN.6210.2.2018.DF.2
z dnia 3.10.2018r. oraz przez właściwe terytorialnie rady gmin w drodze „milczącej
zgody”.
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Zał. Nr 4
Drzewa nie podlegające zwolnieniom wymienionym w §3 ust.6 z zakazu określonego
w §3 ust.1 pkt 3) uchwały.
Gatunek drzewa

Ałycza,

Minimalny obwód
na wysokości 130
cm.

Gatunek drzewa

Minimalny obwód na
wysokości 130 cm.

180

Lipa drobnolistna,
Tilia cordata

310

Bez czarny,
Sambucus nigra

80

Lipa szerokolistna,
Tilia platyphyllos

310

Brzoza brodawkowata ,
Betula pendula

200

Modrzew europejski ,
Larix decidua

310

Brzoza omszona ,
Betula pubescens

190

Modrzew polski,
Larix polonica

310

Buk zwyczajny,
Fagus silvatica

310

Olsza czarna,
Alnus glutinosa

225

Czeremcha zwyczajna,
Padus avium

100

Olsza szara,
Alnus incana

225

Czereśnia,
Prunus avium

150

Sosna zwyczajna,
Pinus sylvestris

310

Dąb szypułkowy, bezszypułkowy,
Quercus robur, Quercus petraea

300

Świerk pospolity,
Picea abies

310

Głóg,
Crataegus sp.

100

Szakłak pospolity,
Rhamnus cathartica

94

Grusza pospolita,
Pyrus communis

160

Topola gatunki rodzime
(za wyjątkiem topoli osiki)

380

Grab zwyczajny,
Carpinus betulus

200

Topola osika,
Populus tremula

250

Jabłoń dzika,
Malus sylvestris

150

Trzmielina,
Euonymus sp.

200

Jarząb pospolity,
Sorbus aucuparia

160

Wierzba biała i krucha,
Salix alba, Salix fragilis

314

Jawor,
Acer pseudoplatanus

250

Wierzba iwa,
Salix caprea

300

Jesion wyniosły,
Fraxinus excelsior

250

Wierzba pięciopręcikowa,
Salix pentandra

300

Jodła pospolita,
Abies alba

310

Wiąz górski ,
Ulmus glabra

220

Klon polny,
Acer campestre

160

Wiąz pospolity,
Ulmus minor

220

Klon zwyczajny,
Acer platanoides

220

Wiąz szypułkowy,
Ulmus laevis

220

Leszczyna
Corylus avellana

94

Prunus cerasifera
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- Projekt -

Uchwała Nr
/
/
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ……………………. 2018 r.
w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019
Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm. ) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się „Program współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rok 2019”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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UZASADNIENIE
Samorząd Województwa Podkarpackiego współpracuje z organizacjami
pozarządowymi na podstawie „Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego”, który określa cele, zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy.
Program współpracy uchwalany jest przez Samorząd Województwa każdego roku,
zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania
programu.
Projekt
z

programu

samorządami

i

został

organizacjami

opracowany
w

przez

Kancelarii

Oddział

Zarządu

we

współpracy
współpracy

z poszczególnymi departamentami merytorycznymi Urzędu Marszałkowskiego oraz
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, następnie poddany
konsultacjom społecznym. W okresie trwania konsultacji tj. 10 – 23 października 2018
roku dwa podmioty złożyły uwagi redakcyjne do projektu Programu.
Środki finansowe określone w programie są to kwoty planowane na jego
realizację. Ostateczna wysokość środków finansowych na realizację programu
zostanie określona uchwałą budżetową na 2019 rok.
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Załącznik
do Uchwały Nr…………………………….
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia …………………………….. r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019

Rzeszów, ……………………………. 2018 r.
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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Podstawy prawne programu
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz.913 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018
r., poz. 450 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie
uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 570).
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października
2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października
2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania w realizacji
zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2055).
§2
Definicje
Ilekroć w Programie jest mowa o:
1) ustawie ‐ należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.);
2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć obowiązujące rozporządzenie w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z
wykonania tego zadania;
3) Województwie – należy przez to rozumieć Województwo Podkarpackie;
4) Samorządzie Województwa – należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Podkarpackiego;
5) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Podkarpackiego;
6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego;
7) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa
Podkarpackiego;
8) jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć departament Urzędu lub komórkę
organizacyjną wchodzącą w skład Urzędu, oraz jednostkę organizacyjną Województwa, które
realizują zadania we współpracy z podmiotami Programu;
9) podmiocie Programu – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;
10) działalności pożytku publicznego ‐ należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną,
prowadzoną przez podmioty Programu w sferze zadań publicznych określonych
w ustawie;
11) zadaniu publicznym ‐ należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy;
12) Programie ‐ należy przez to rozumieć „Program Współpracy Województwa Podkarpackiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019”;
13) dotacji ‐ należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);
14) konkursie ofert – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa
w art. 11 ust. 2 ustawy;
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15) komisji – rozumie się przez to komisje konkursowe powołane w celu opiniowania ofert złożonych
w trybie art. 13 ust. 1 ustawy;
16) projekcie – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach otrzymanych
środków finansowych będących przedmiotem umowy o wsparcie lub powierzenie zadania
publicznego bądź umowy partnerskiej.
Rozdział II
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
§3
Głównym celem współpracy Samorządu Województwa z podmiotami Programu jest dążenie do
budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego, które efektywnie wspomaga zrównoważony rozwój
społeczno‐gospodarczy Województwa.
§4
Celami szczegółowymi Programu są:
1) efektywne zarządzanie rozwojem regionu poprzez partnerstwo i współpracę;
2) zwiększenie udziału podmiotów Programu w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych
służących lepszemu zaspokajaniu potrzeb społecznych i poprawie życia mieszkańców
Podkarpacia;
3) wspieranie i rozwijanie potencjału ludzkiego, organizacyjnego, wizerunkowego
i partnerskiego organizacji pozarządowych na Podkarpaciu, służącego lepszej realizacji zadań
publicznych i rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego;
4) wyrównywanie szans i integrację społeczną osób niepełnosprawnych, dyskryminowanych
i wykluczonych;
5) wspieranie
aktywności
obywatelskiej
mieszkańców
Podkarpacia,
umacnianie
w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę
regionalną i lokalną, promocję postaw obywatelskich i prospołecznych oraz promocję
wolontariatu;
6) rozwój instytucji i instrumentów dialogu obywatelskiego służące zwiększeniu wpływu podmiotów
Programu na sprawy publiczne w regionie;
7) rozwój współpracy pomiędzy administracją samorządową wszystkich szczebli na Podkarpaciu,
a podmiotów Programu, służącej efektywnej realizacji polityki rozwoju Województwa;
8) zwiększanie świadomości urzędników w zakresie specyfiki działania podmiotów Programu i form
współpracy z nimi;
9) zwiększanie poziomu integracji między wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi Radami
Działalności Pożytku Publicznego, Radami Organizacji Pozarządowych i ciałami opiniodawczo‐
doradczymi, działającymi w sferze pożytku publicznego i wolontariatu oraz rozwoju regionalnego
Województwa;
10) podnoszenie świadomości u przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
i podmiotów Programu w zakresie funkcjonowania i standardów pracy Rady;
11) podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności podmiotów Programu w zakresie pozyskiwania
środków finansowych na działania obywatelskie z różnych źródeł, w tym z funduszy europejskich
w okresie programowania 2014‐2020;
12) promowanie Województwa jako miejsca sprzyjającego aktywności jego mieszkańców;
13) udział organizacji pozarządowych w zachowaniu różnorodności biologicznej, krajobrazu
charakterystycznego dla terenów województwa oraz lepszej ochronie środowiska przyrodniczego
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14)
15)
16)
17)
18)
19)

bogatego pod względem różnorodnej flory i fauny, między innymi poprzez prowadzenie wypasu
na terenach cennych przyrodniczo, krajobrazowo i turystycznie, a także poprawę owadopylności;
upowszechnianie poprzez działalność Rady zasady solidarności;
wspieranie inicjatyw służących rozwojowi edukacji kulturowej i animacji kultury, szczególnie
poprzez inicjowanie i wspieranie współpracy środowisk animatorów kultury i nauczycieli;
przeciwdziałanie patologiom społecznym;
wparcie obszarów wiejskich;
rozwój i promocja turystyki w województwie;
wspieranie inicjatyw propagujących kulturę naukową poprzez upowszechnianie osiągnięć
naukowych oraz wspieranie i wykorzystywanie potencjału twórczego środowisk naukowych
i propagujących naukę.

Rozdział III
ZASADY WSPÓŁPRACY
§5
1. Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami Programu opiera się na następujących zasadach:
1) solidarności – rozumianej w szczególności, jako zasada inspirująca gospodarowanie i życie
społeczne oraz jako zasada ładu społecznego w zakresie gospodarowania dziedzictwem
kulturowym i przyrodniczym będących rzeczywistym czynnikiem sprawczym dla rozwoju kapitału
społecznego, dla tworzenia spójności społecznej oraz dla trwałego i zrównoważonego rozwoju
społeczno‐gospodarczego;
2) pomocniczości (subsydiarności) – rozumianej w szczególności, jako naturalne prawo społeczności
lokalnej do samodecydowania oraz samodzielnej realizacji zadań uznanych przez nią za istotne,
Samorząd Województwa przekazuje swoje zadania organizacjom pozarządowym, jeśli są one na to
gotowe, wycofując się z bezpośredniej ich realizacji; Samorząd Województwa i organizacje
pozarządowe nie powinny ingerować w rozwiązywanie problemów społecznych, jeśli mieszkańcy
sami mogą sobie z nimi poradzić;
3) suwerenności stron – rozumianej w szczególności, jako niezbywalne prawo podmiotów Programów
do niezależności względem władzy publicznej przejawiającej się samodzielnym i nieskrępowanym
prawem określania problemów stojących przed społecznością lokalną oraz poszukiwaniem
optymalnych dla tej społeczności możliwości ich rozwiązania;
4) partnerstwa – rozumianej w szczególności, jako fundament współpracy równych i niezależnych
podmiotów w zakresie definiowania problemów społeczności lokalnej oraz poszukiwania
najlepszych modeli ich rozwiązania;
5) efektywności – rozumianej w szczególności, jako dążenie obu sektorów: pozarządowego
i administracji samorządowej do maksymalizacji korzyści mieszkanek i mieszkańców
z realizowanych wspólnie zadań publicznych oraz wymóg rzetelności i jakości wykonania zadania
przez podmioty Programu, a także prawidłowego wykorzystania środków publicznych otrzymanych
na jego realizację;
6) uczciwej konkurencji – rozumianej w szczególności, jako równy dostęp do realizacji zadań
publicznych wszystkich podmiotów biorących udział w Programie;
7) jawności – rozumianej w szczególności, jako nieustanne dążenie do zwiększenia przejrzystości
wszelkich działań realizowanych wspólnie przez Województwo i podmioty Programu, strony
współpracy zobowiązane są do informowania się o wszelkich działaniach w jej zakresie oraz
udostępniania wiedzy na temat środków i działań na rzecz realizacji zadań publicznych
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8)

9)
10)
11)

skierowanych do mieszkańców Podkarpacia, dotyczyć będzie to także wszystkich dokumentów
związanych z wydatkowaniem środków publicznych w ramach Programu;
zrównoważonego rozwoju – rozumianej w szczególności, jako działania podejmowane
w celu rozwoju społecznego i gospodarczego, który nie może pozostawać w konflikcie z interesami
ochrony środowiska i ładu przestrzennego;
legalizmu – rozumianej w szczególności, jako realizacja wszystkich działań Województwa oraz
podmiotów Programu na podstawie i w granicach przepisów prawa;
rozstrzyganie wątpliwości w trakcie realizacji programu na korzyść organizacji pozarządowych;
polubownego rozstrzygania kwestii spornych oraz mediacji – rozumianej w szczególności, jako
dążenia, w przypadkach, których charakter na to pozwala, do polubownego rozstrzygnięcia kwestii
spornych pomiędzy organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz
możliwości przystąpienia do mediacji z udziałem Rady.

2. Pozostałe zapisy Programu należy interpretować zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 1.

Rozdział IV
ZAKRES PRZEDMIOTOWY WSPÓŁPRACY
§6
Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań o charakterze regionalnym, określonych art. 4 ust.
1 ustawy w szczególności w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci
i młodzieży;
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
4) ochrony i promocji zdrowia, w tym wspieranie organizacji zrzeszających pacjentów oraz
organizacji działających na ich rzecz;
5) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy, wsparcie i aktywizacja osób po 50 roku życia;
7) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn;
8) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w tym wzmacnianie pozycji
liderów i moderatorów lokalnych społeczności;
10) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
11) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
12) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
13) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
14) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
15) porządku i bezpieczeństwa publicznego;
16) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji;
17) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
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18) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami;
19) promocji i organizacji wolontariatu;
20) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
21) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
22) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
23) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
24) turystyki i krajoznawstwa;
25) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,
w zakresie określonym w pkt. 1‐32 ustawy;
26) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Rozdział V
FORMY WSPÓŁPRACY
§7
1. Współpraca Samorządu Województwa z podmiotami Programu opiera się na zasadach określonych
§ 5 Programu i ma charakter finansowy i pozafinansowy.
2. Współpraca finansowa realizowana będzie m.in. poprzez:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom Programu w trybie otwartych konkursów ofert na
zasadach określonych w ustawie oraz Programie, w tym również wyłaniania operatorów projektów,
o których mowa w art. 16a ustawy;
2) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy;
3) zlecanie realizacji zadań publicznych z możliwością zawierania umów zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy;
4) przyznawanie nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich Lotów”;
5) realizację inicjatyw lokalnych na zasadach określonych w ustawie;
6) realizację projektów na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2018 r., poz. 1307 z późn. zm.)
7) współorganizację projektów i przedsięwzięć o charakterze regionalnym, służących realizacji celów
wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007‐2020;
8) udzielanie przez Województwo pożyczek, gwarancji, poręczeń podmiotom Programu, na realizację
zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Współpraca pozafinansowa realizowana będzie m.in. poprzez:
1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
2) konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
3) konsultowanie z Radą projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych,
o której mowa w art. 4 ustawy;
4) konsultowanie dokumentów strategicznych i programowych mających wpływ na rozwój społeczno‐
gospodarczy województwa, przygotowanych na poziomie regionu;
5) tworzenie i prowadzenie komórek organizacyjnych, których celem jest działalność, o której mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy, w wyniku konsultacji Samorządu Województwa z Radą i podmiotami
Programu oraz powierzania i prowadzenie ich podmiotom Programu;
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6) udział w istniejących oraz tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
złożonych z przedstawicieli podmiotów Programu oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
Zarządu i Urzędu (np. Podkarpackie Forum Terytorialne, Rady Programowe: Programu
Strategicznego Rozwoju Bieszczad oraz Programu Strategicznego „Błękitny San”);
7) organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój podmiotów Programu
oraz ich profesjonalizację, w tym m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji,
prowadzenie doradztwa, udzielanie pomocy merytorycznej;
8) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć, w tym m.in. przystępowanie Samorządu do partnerstw
z podmiotami Programu, organizowanie wspólnych konferencji, szkoleń, warsztatów;
9) rekomendowanie działań i projektów realizowanych przez podmioty Programu;
10) obejmowanie honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego przedsięwzięć
realizowanych przez podmioty Programu;
11) zawieranie umów partnerskich pomiędzy Województwem a podmiotami Programu o wspólnej
realizacji zadań;
12) promocję wolontariatu;
13) zamieszczanie na wniosek podmiotów Programu na stronie internetowej Urzędu informacji
o inicjatywach i działaniach organizacji pozarządowych z udziałem wolontariuszy oraz
prezentowanie sylwetek i osobowości wolontariuszy działających na Podkarpaciu, jako dobrych
przykładów;
14) prowadzenie serwisu informacyjnego skierowanego do organizacji pozarządowych na stronie
internetowej Urzędu oraz newslletera wysyłanego do podmiotów znajdujących się w bazie,
prowadzonej przez Oddział ds. współpracy samorządami i organizacjami pozarządowymi;
15) publikowanie na stronach internetowych Urzędu informacji ważnych dla podmiotów Programu;
16) pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów regionalnych, ponadlokalnych oraz
międzynarodowych w szczególności partnerów pochodzących z regionów, z którymi Województwo
posiada podpisane umowy o współpracy;
17) organizację Podkarpackiego Forum Obywatelskiego;
18) popularyzowanie i promowanie działalności prowadzonej przez podmioty Programu;
19) udzielanie wsparcia przez Samorząd Województwa dla podmiotów Programu w postaci:
oddelegowania pracowników, bezpłatnego użyczenia sprzętu oraz udostępniania sal i przestrzeni
budynku Urzędu.
Rozdział VI
OTWARTE KONKURSY OFERT
§8
Ramowy Regulamin Otwartych Konkursów Ofert
1. Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady może przyjąć Ramowy Regulamin Otwartych Konkursów Ofert.
2. Ramowy Regulamin Otwartych Konkursów Ofert określi w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ogólne zasady udziału w konkursach ofert;
podmioty uprawnione;
zasady składania ofert;
zasady składania ofert wspólnych oraz tworzenia partnerstw;
udział środków własnych przy wsparciu zadania publicznego;
koszty kwalifikowalne oraz niekwalifikowalne;
koszty ryczałtowe;
taryfikator kosztów;
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9)
10)
11)
12)

sposób realizacji zasady konkurencyjności;
wytyczne dotyczące kryteriów ocen formalnych i merytorycznych ofert;
sposób przekazania dotacji na realizację zadania publicznego;
kontrole realizacji zadań.
§9

Zlecanie zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert oraz w trybie pozakonkursowym,
o którym mowa w art.19a ustawy może mieć formę:
1) powierzenia – gdy jednostka organizacyjna ogłaszająca konkurs na wykonywanie zadań
publicznych udziela dotacji na finansowanie ich realizacji i nie oczekuje od podmiotu Programu
wniesienia wkładu własnego finansowego.
2) wsparcia ‐ gdy jednostka organizacyjna ogłaszająca konkurs na wykonywanie zadań publicznych
udziela dotacji na dofinansowanie ich realizacji, określając wysokość wkładu własnego
finansowego podmiotu Programu realizującego zadanie.
§ 10
Wysokość wymaganego wkładu własnego w konkursie ofert określana jest w zależności od wysokości
wnioskowanej dotacji:
1) dla zadania, którego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji nie przekracza 10 000 zł wkład własny
(finansowy i niefinansowy) nie jest wymagany
2) dla zadania, którego wysokość wnioskowanej kwoty dotacji przekracza 10 000 zł wkład własny
musi stanowić co najmniej 10% wysokości dotacji.
§ 11
1. Zadanie publiczne powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
w przedziale czasowym określonym w ofercie, nieprzekraczającym okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31
grudnia 2019 r., a w przypadku zawarcia umowy wieloletniej w terminie określonym w tej umowie.
2. Koszty finansowe związane z realizacją zadania publicznego, poniesione pomiędzy 1 stycznia 2019
r., a datą zawarcia umowy, mogą stanowić część innych środków finansowych rozliczanych jako wkład
własny – pod warunkiem uprzedniego uwzględnienia ich w złożonej ofercie.
3. Montaż finansowy (określenie źródeł finansowania i ich procentowego udziału w całym zadaniu)
jest dopuszczalny pod warunkiem nie wystąpienia podwójnego finansowania. Dotacja Samorządu
Województwa może zostać przeznaczona na współfinansowanie większego projektu.
§ 12
Oferty wspólne oraz partnerstwa

1. Podmioty Programu mogą złożyć ofertę wspólną.
2. W przypadku, kiedy podmiot programu planuje realizację projektu wspólnie z partnerami
publicznymi lub prywatnymi zastosowanie ma partnerstwo.
3. Partnerstwo może być realizowane w trzech formułach:
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1) partnerstwo publiczno‐społeczne – podmioty programu w celu wspólnej realizacji zadań
publicznych, mogą tworzyć partnerstwa z jednostkami sektora finansów publicznych;
2) partnerstwo prywatno‐społeczne – partnerstwa mogą być tworzone z podmiotami
prywatnymi;
3) partnerstwo publiczno‐prywatno‐społeczne – jest partnerstwem trójsektorowym i łączy
cechy partnerstwa publiczno‐społecznego i prywatno‐społecznego.
4. Wkład własny może być wnoszony zarówno przez Oferenta, jak i Partnera.
5. Podział zadań i obowiązków między stronami musi być określony zarówno w ofercie, jak
i umowie o partnerstwie.
6. Za rozliczenie zadania (w tym wkładu własnego) odpowiada podmiot programu, jako strona
Umowy.
Rozdział VII
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
§ 13
Zadania priorytetowe Samorządu Województwa zostały ujęte w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do
Programu.
Rozdział VIII
OKRES REALIZACJI PROGRAMU
§ 14
1. Okres realizacji Programu ustala się na czas od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019
roku.
2. Niniejszy Program może stanowić podstawę do zawierania umów wieloletnich zgodnie z art. 16 ust.
3 ustawy.
Rozdział IX
SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
§ 15
W realizacji Programu uczestniczą:
1) Sejmik Województwa Podkarpackiego – uchwala Program oraz określa wysokość środków
przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez podmioty Programu jako organ
stanowiący i kontrolny Województwa;
2) Zarząd – realizuje bieżącą współpracę z podmiotami Programu jako organ wykonawczy
Województwa;
3) Rada ‐ pełni funkcję ciała doradczo‐opiniującego, które ma na celu praktyczną realizację postulatu
udziału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w działaniach programowych
Samorządu Województwa;
4) podmioty Programu.
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§ 16
1. Zarząd realizuje Program przy pomocy:
1) jednostek organizacyjnych Urzędu, w szczególności Oddziału współpracy z Samorządami
i Organizacjami Pozarządowymi;
2) jednostek organizacyjnych Województwa, które w obszarach swojego działania współpracują
z podmiotami Programu, w szczególności Regionalnego Ośródka Polityki Społecznej w Rzeszowie
i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
2. Jednostki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne Województwa podejmują i prowadzą
bieżącą współpracę z podmiotami Programu, która polega w szczególności na:
1)
2)
3)
4)
5)

przygotowaniu i przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert;
przygotowaniu umów na realizację zadań publicznych zleconych przez Samorząd;
kontroli realizacji zadań publicznych;
analizie sprawozdań z realizacji zadań publicznych;
sporządzaniu informacji na temat współpracy Samorządu z podmiotami Programu, w tym
w szczególności sprawozdań z realizacji Programu;
6) tworzeniu wspólnych zespołów opiniodawczych i doradczych;
7) prowadzeniu współpracy w obszarze działalności pożytku publicznego w formach określonych
w § 7.
§ 17
Rada realizuje swoje uprawnienia w szczególności poprzez :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

opiniowanie kryteriów oceny ofert w otwartych konkursach ofert;
wyrażanie opinii w sprawach dotyczących realizacji Programu;
udział w pracach komisji konkursowych;
formułowanie wniosków w zakresie działań dotyczących podmiotów Programu;
udział w opracowaniu projektu Programu współpracy;
występowanie do Zarządu z propozycjami rozwiązań prawnych odnośnie partycypacji podmiotów
Programu w procesach konsultacyjnych zadań Samorządu Województwa;
występowanie do Zarządu z propozycjami rozwiązań prawnych odnośnie procedur wdrażania
zlecanych przez Samorząd Województwa zadań;
tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym;
opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej
organizacji;
wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;
współpracę z odpowiednimi Komisjami Sejmiku Województwa Podkarpackiego w zakresie
tworzenia zapisów Programu.
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Rozdział X
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ
PROGRAMU

§ 18
1. Program finansowany będzie z budżetu Województwa oraz dostępnych funduszy krajowych
i europejskich.
2. Województwo na realizację Programu w 2019 roku planuje przeznaczyć środki finansowe
w wysokości 39 577 076 zł.
3. Środki wskazane w ust. 2 mogą zostać zwiększone lub zmniejszone w zależności od sytuacji
Województwa, jak również w związku ze zmianą wysokości dotacji celowych.

Rozdział XI
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
§ 19
1. Ocena realizacji Programu dokonana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:
1) liczbę zadań publicznych realizowanych z udziałem podmiotów Programu;
2) udział procentowy środków wydatkowanych na realizację zadań publicznych realizowanych
z udziałem podmiotów Programu;
3) liczbę ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 13
ustawy;
4) liczbę otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych na wniosek
podmiotów Programu;
5) liczbę ofert złożonych przez podmioty Programu do otwartych konkursów ofert na realizację
zadań publicznych;
6) liczbę podmiotów Programu, które zwróciły się do Województwa o wsparcie lub powierzenie
realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartych konkursów ofert;
7) liczbę umów podpisanych z podmiotami Programu, które otrzymały dofinansowanie z budżetu
Województwa oraz dostępnych funduszy krajowych i europejskich na realizacje zadań
publicznych;
8) wysokość środków finansowych przyznanych podmiotom Programu na realizację zadań
publicznych w danym roku budżetowym z podziałem na tryb konkursowy i pozakonkursowy;
9) wysokość środków finansowych, o które zwróciły się podmioty Programu na realizację zadań
publicznych w danym roku budżetowym z podziałem na tryb konkursowy
i pozakonkursowy;
10) wysokość wkładu własnego w zadaniach wspartych przez Samorząd Województwa;
11) liczbę ofert odrzuconych ze względów formalnych oraz nieobjętych dofinasowaniem z innych
przyczyn;
12) liczbę
umów
partnerstwa
zawartych
pomiędzy
Samorządem
Województwa
a Podmiotami Programu;
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13) liczbę inicjatyw realizowanych przez podmioty Programu objętych patronatem Marszałka
Województwa;
14) liczbę wspólnych zespołów o charakterze opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym zgodnie
z art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy;
15) liczbę organizacji, które brały udział w pracach zespołów o charakterze opiniodawczym,
doradczym i inicjatywnym;
16) liczbę spotkań z podmiotami Programu dotyczących konsultacji projektów aktów normatywnych
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów;
17) liczbę przedsięwzięć organizowanych przez Urząd, w których uczestniczyli przedstawiciele
podmiotów Programu;
18) liczbę warsztatów, szkoleń, konferencji zorganizowanych dla podmiotów Programu, mających
na celu ich rozwój i profesjonalizację;
19) liczbę spotkań przedstawicieli Urzędu z podmiotami Programu dotyczących współpracy
i realizacji Programu.
2. Wartości wskazane w ust. 1 należy podawać w odniesieniu do roku poprzedzającego rok realizacji
Programu.
§ 20
1. Oddział współpracy z samorządami i organizacjami do 30 kwietnia 2020 roku przedstawia Zarządowi
sprawozdanie z realizacji Programu.
2. Zarząd w terminie do 31 maja 2020 r. przedłoży Sejmikowi Województwa Podkarpackiego
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2019 oraz opublikuje sprawozdanie w Biuletynie
Informacji Publicznej.
3. Zarząd przekaże sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, Radzie celem wypracowania wniosków
z przebiegu dotychczasowej realizacji Programu współpracy, służących zdefiniowaniu kierunków
współpracy oraz priorytetowych zadań publicznych w latach następnych.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wskaźniki wskazane w § 19.
Rozdział XII
INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI
§ 21
1. Prace nad przygotowaniem „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019" zainicjowano w Kancelarii Zarządu przez Oddział współpracy z samorządami
i organizacjami pozarządowymi we współpracy z Radą;
2. Opinia Rady oraz sprawozdanie z konsultacji z podmiotami Programu stanowią załącznik nr 2 do
Programu i podlegają publikacji.
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Rozdział XIII
TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
§ 22
Powoływanie Komisji konkursowych
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie.
2. Komisje konkursowe powoływane będą każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert przez Zarząd
w drodze uchwały. W zależności od ilości zgłoszonych ofert do konkursu, liczba członków komisji
wynosić będzie od 5 do 12 osób.
3. Zarząd w skład komisji powołuje członków spośród:
1) przedstawicieli organu wykonawczego Samorządu Województwa;
2) przedstawicieli wskazanych przez podmioty Programu.
4. Zarząd w uchwale wskazuje przewodniczącego komisji, który jest odpowiedzialny za:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

organizację prac komisji;
wskazanie zastępcy;
zawiadamianie członków komisji o miejscu i terminie posiedzeń;
losowanie członków komisji do oceny indywidualnej ofert;
zapewnienie bezstronności i przejrzystości postępowania komisji;
podpisywanie protokołów z posiedzenia komisji.

5. Do prac Komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których
dotyczy konkurs.
6. Do członków Komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096),
dotyczące wyłączenia pracownika.
§ 23
Powoływanie przedstawicieli podmiotów Programu w Komisjach konkursowych.
1.

Oddział współpracy z samorządami i organizacjami Kancelarii Zarządu prowadzi bazę kandydatów na
członków komisji wskazanych przez podmioty Programu.
2. Kandydaci zgłoszeni do bazy wskazanej w ust. 1 muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) są wskazani przez podmioty Programu;
2) korzystają z pełni praw publicznych;
3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.2096);
4) mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
str. 13

wróć

5) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy.
3. Rada może rekomendować do składu komisji także osoby wchodzące w skład Rady będące
przedstawicielami podmiotów Programu posiadające wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań
publicznych, których dotyczy konkurs.
§ 24
Zasady funkcjonowania komisji konkursowych
1. Udział w pracach Komisji konkursowych nie daje prawa do dodatkowego wynagrodzenia.
2. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac wypełniają oświadczenie dotyczące
wyrażenia zgody na uczestnictwo w pracach komisji ds. opiniowania ofert w określonym zakresie
tematycznym oraz oświadczenie o bezstronności przy opiniowaniu ofert w stosunku do oferentów
biorących udział w konkursie.
3. Komisje konkursowe mogą działać bez udziału osób wskazanych w § 22 ust. 3 pkt 2 Programu, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowych,
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowych,
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowych osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art.
15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.
4. Posiedzenia zwołuje oraz im przewodniczy Przewodniczący komisji konkursowej lub jego Zastępca.
5. Posiedzenia Komisji konkursowej są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu, w tym
Przewodniczący lub Zastępca.
6. Przebieg posiedzenia komisji konkursowych ma charakter jawny.
§ 25
Zadania komisji konkursowych
1. Na pierwszym posiedzeniu komisja zatwierdza oceny ofert pod względem formalnym na podstawie
karty oceny formalnej przeprowadzonej przez pracowników jednostki ogłaszającej konkurs będących
członkami komisji, której wzór określa Ramowy Regulamin Otwartych Konkursów Ofert lub ogłoszenie
o konkursie.
2. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert, komisje sporządzają i publikują:
1) listę ofert spełniających wymogi formalne;
2) listę ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z powodem ich odrzucenia.
3. Komisja konkursowa, po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne, kieruje każdą z nich do
dwóch losowo wybranych członków komisji celem ich oceny pod względem merytorycznym na
podstawie kryteriów określonych w karcie oceny merytorycznej, której wzór określa Ramowy
Regulamin Otwartych Konkursów Ofert lub ogłoszenie o konkursie.
4. Komisje dokonują zatwierdzenia oceny merytorycznej przygotowanej przez dwóch członków komisji.
5. Komisja konkursowa wypracowuje stanowisko i przedstawia je Zarządowi w formie:
1) listy ocenionych ofert z punktacją i proponowaną wysokością dotacji;
2) listy ofert, którym nie rekomenduje udzielenia dotacji wraz z uzasadnieniem.
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§ 26
Opiniowanie ofert
1. Opiniowania ofert pod względem formalnym dokonuje komisja posługując się kartą oceny formalnej
stanowiącą załącznik do ogłoszenia o konkursie.
2. Członkowie Komisji wskazani przez Przewodniczącego Komisji będący pracownikami jednostki
realizującej konkurs dokonują oceny formalnej wniosków zgodnie z ust. 4‐7.
3. W trakcie oceny formalnej uchybienia wskazane w Ramowym Regulaminie Ofert będą podlegały
uzupełnieniu lub korekcie.
4. Przewodniczący Komisji wzywa podmiot składający ofertę drogą elektroniczną (zgodnie z podanym we
wniosku adresem mailowym) lub poprzez zamieszczenie informacji na stronie wskazanej w ogłoszeniu
do dokonania stosownych poprawek lub uzupełnień w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
wezwania. Niedokonanie lub niewłaściwe dokonanie uzupełnień powoduje pozostawienie oferty bez
dalszego rozpatrzenia.
5. Opiniowaniu nie podlega oferta i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
1) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu o konkursie;
2) złożenie oferty po terminie;
3) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;
6. Komisje konkursowe mogą żądać od oferentów dodatkowych informacji oraz wyjaśnień dotyczących
złożonych ofert.
7. Po dokonaniu oceny formalnej wszystkich ofert sporządza się listę ofert, które pozytywnie oceniono
pod względem formalnym i zostaną one poddane ocenie merytorycznej.
8. Po przyjęciu listy Przewodniczący ustala harmonogram i podział prac członków komisji.
9. W trakcie oceny merytorycznej każda oferta opiniowana jest indywidualnie, przez co najmniej dwóch
członków Komisji.
10. Opiniowanie dokonywane jest na karcie oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik do ogłoszenia
o konkursie.
11. Opiniowanie ofert odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu.
12. W regulaminie mogą być wskazane także kryteria strategiczne.
13. Do dofinansowania mogą zostać wybrane tylko te oferty, które uzyskają minimum 50% punktów
z oceny merytorycznej.
14. Członkowie komisji, którzy opiniują ofertę indywidualnie przedstawiają ocenę wraz z uzasadnieniem
na posiedzeniu Komisji.
15. Ocena punktowa oferty stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez oceniających ofertę.
16. O ostatecznej ocenie punktowej decyduje Komisja konkursowa w głosowaniu.
§ 27
Korekta budżetu projektu
1. Komisja może zaproponować przesunięcia w ramach budżetu oferty lub niższą niż wnioskowana
kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowalne,
nieuzasadnione lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi.
2. Punktowa wartość oceny nie wpływa na wysokość dotacji ofert przeznaczonych do dofinansowania.
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§ 28
Sposób podejmowania decyzji
1. Komisja na posiedzeniu plenarnym w obecności, co najmniej połowy członków, po przeprowadzeniu
dyskusji, podejmuje ostateczną decyzję o zatwierdzeniu listy ofert, rekomendowanych do otrzymania
dotacji.
2. Komisja podejmuje decyzje kolegialnie, dążąc w swoich pracach do osiągnięcia konsensusu.
3. Jeżeli konsensus jest niemożliwy, komisja podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów obecnych
członków komisji. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego komisji.
§ 29
Wybór ofert
1. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Zarząd.
2. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy.
§ 30
Obsługa prac Komisji
1. Obsługę administracyjno‐techniczną komisji sprawuje jednostka organizacyjna odpowiedzialna za
realizację konkursu.
2. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.
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Załącznik nr 1 do Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Zadania priorytetowe realizowane w 2019 roku

Lp.

Cele
szczegółowe
współpracy
(Rozdział II,
§ 4)

Zadanie priorytetowe
realizowane w 2019 roku

1.

Formy współpracy

Finansowe

-Zwiększenie i rozwój oferty
świadczeń pomocy społecznej dla
seniorów
- Zwiększenie dostępu do
poradnictwa specjalistycznego na
rzecz osób wykluczonych
społecznie,

Jednostka
realizująca
zadanie

- konsultowanie z Radą projektów
aktów normatywnych dotyczących
sfery zadań publicznych, o której
mowa w art. 4;

- Ograniczenie zjawiska
wykluczenia społecznego w
województwie;

1.1.

Planowany
kwartał
ogłoszenia
konkursu

Wskaźni
ki
realizacji
Program
u
(Rozdział
XI, § 17)

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
- wzajemne informowanie się o
planowanych kierunkach działalności;

Zwiększenie efektywności systemu
pomocy i integracji w
województwie poprzez:

- Wspieranie rodzin w realizacji
funkcji opiekuńczowychowawczych;

Pozafinansowe

Kwota
wydatkowa
nia w 2018
r.

Kwota
planowana
do
wydatkowan
ia w 2019 r.

Pkt 2

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert / zlecenie
zadania w trybie
pozakonkursowym na
podstawie art. 19 a ust

- organizowanie i
współorganizowanie przedsięwzięć
mających na celu rozwój podmiotów
Programu oraz ich profesjonalizację,
w tym m.in. prowadzenie doradztwa,
udzielanie pomocy merytorycznej

650 000 zł

1 000 000 zł

Marzec
2019

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie
Oddział Polityki
Społecznej i
Wsparcia Rodziny

pkt
1,2,3,5,6,
7,10,11

- publikowanie na stronach
internetowych Urzędu informacji
ważnych dla podmiotów Programu;

str. 17

wróć

- popularyzowanie i promowanie
działalności prowadzonej przez
podmioty Programu
2.

Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Cel główny: Budowanie i rozwój
zintegrowanego systemu wsparcia
i pomocy rodzinie oraz pieczy
zastępczej w regioni
- Zidentyfikowanie obszarów
problemowych w zakresie
funkcjonowania, wspierania
rodziny i systemu pieczy
zastępczej.

2.1

-Wzmocnienie profilaktyki na
rzecz prawidłowego
funkcjonowania rodziny i
odpowiedzialnego rodzicielstwa.

- wzajemne informowanie się o
planowanych kierunkach działalności;
Pkt 2

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert na realizację
zadań publicznych

- publikowanie na stronach Urzędu
informacji ważnych dla podmiotów
Programu;

90 000,00 zł

110 000,00 zł

Popularyzowanie i promowanie
działalności prowadzonej przez
podmioty Programu

-Poprawa funkcjonowania rodziny
ze zdiagnozowanymi problemami,
będącej w kryzysie.

Marzec
2019

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie
(Ośrodek
Adopcyjny)

pkt
1,2, 3,5 6,
7, 8, 9,
10, 11,

-Poprawa funkcjonowania systemu
pieczy zastępczej.
-Rozwój form pomocy dla osób
usamodzielniających się
- wzajemne informowanie się o
planowanych kierunkach działalności;

2.2

Wsparcie i prowadzenie
regionalnej placówki opiekuńczo terapeutycznej

pkt 2

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert na realizację
zadań publicznych

- publikowanie na stronach
internetowych Urzędu informacji
ważnych dla podmiotów Programu;
- popularyzowanie i promowanie
działalności prowadzonej przez
podmioty Programu

3.

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie

pkt
1,3,5,7,

Oddział Polityki
Społecznej i
Wsparcia Rodziny

Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

str. 18

wróć

---------------------------------------------4.

Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
---------------------------------------------5.
Działalności charytatywnej.
----------------------------------------------

6.
Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Wspieranie działań w zaspokajaniu
potrzeb kulturalnych, poprawy
wizerunku regionalnej działalności
kulturalnej, w tym jakości,
Otwarte konkursy ofert na
Szkolenie, bieżące konsultacje
Departament
aktywności i poziomu
realizację zadań
pkt
merytoryczne, monitoring, promocja
IV kwartał
Kultury i Ochrony
uczestnictwa mieszkańców w
publicznych Województwa
100 000,00
100 000,00
na stronie
2018
Dziedzictwa
2,3,5,7, 12 Podkarpackiego w
upowszechnianiu tradycji
www.kultura.wrotapodkarpackie.pl
Narodowego
narodowej, pielęgnowania
dziedzinie kultury
polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
kulturowej i obywatelskiej.
7.
Dążenie do poprawy działań w
zaspokajaniu społecznych potrzeb
kulturalnych, w tym aktywności
mieszkańców na rzecz mniejszości
narodowych i etnicznych.

pkt
2,3,5,7, 12

Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
Otwarte konkursy ofert na
Szkolenie, bieżące konsultacje
realizację zadań
merytoryczne, monitoring, promocja
publicznych Województwa
22 000,00
30 000,00
na stronie
Podkarpackiego w
www.kultura.wrotapodkarpackie.pl
dziedzinie kultury
8.

9.

Departament
Kultury i Ochrony
Dziedzictwa
Narodowego

1,3,4,5,7.

pkt
1,3,4,5,7.

Działalności na rzecz integracji cudzoziemców.
----------------------------------------------

Ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. O działalności leczniczej (dz. U. Z 2016 r. Poz. 1638).
---------------------------------------------10.

10.1

IV kwartał
2018

pkt

Umożliwienie osobom
niepełnosprawnym pełnego
uczestnictwa w życiu społecznym i
zawodowym:
1. Wzrost efektywności wsparcia
osób niepełnosprawnych w

pkt 4

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert / zlecenie
zadania w trybie
pozakonkursowym na
podstawie art. 19 a ust.

Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
- wzajemne informowanie się o
planowanych kierunkach działalności,
- konsultowanie z Radą projektów
aktów normatywnych dotyczących
sfery zadań publicznych,

1 609 900
na dzień
31.07.2018

1 127 991 zł

Marzec
2019

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie
Oddział
Rehabilitacji

pkt
1,2,3,5,6,
7,10,11

str. 19

- organizowanie i
współorganizowanie przedsięwzięć
mających na celu rozwoju podmiotów
Programu oraz ich profesjonalizację
w tym m.in. prowadzenie doradztwa,
udzielanie pomocy merytorycznej,

- poprawa dostępu osób
niepełnosprawnych do rehabilitacji
leczniczej
2. Stwarzanie warunków do
podnoszenia poziomu
wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych osób
niepełnosprawnych oraz
pobudzania aktywności
zawodowej, poprzez:

wróć

zakresie rehabilitacji leczniczej
poprzez:

Społecznej i
Zawodowej Osób
Niepełnosprawny
ch

- publikowanie na stronach
internetowych Urzędu informacji
ważnych dla podmiotów Programu

- wyrównanie szans osób
niepełnosprawnych w dostępie do
edukacji,
- tworzenie klimatu do wzrostu
rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych
3. Stwarzanie warunków do
podnoszenia poziomu
wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych osób
niepełnosprawnych oraz
pobudzania aktywności
zawodowej, poprzez:
- wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych w dostępie do
edukacji,
- tworzenie klimatu do wzrostu
rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych

10.2

Wzrost efektywności wsparcia
osób niepełnosprawnych w
zakresie rehabilitacji leczniczej
poprzez poprawę dostępu osób

pkt 4

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert / zlecenie
zadania w trybie

Patronat, udostępnienie sprzętu,
bezpłatne udostępnienie pomieszczeń,

Oddział
rehabilitacji

pkt
1,2,3,5,6,
7,10,11

str. 20

10.3

Wspieranie działalności na rzecz
dostępu osób niepełnosprawnych
do usług kulturalnych, sportowych,
turystycznych i rekreacyjnych.
11.

11.1

Szkolenia dla rybaków

pkt 4

pozakonkursowym na
podstawie art. 19 a ust.

promocja n stronach internetowych,
udział pracowników UM

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert / zlecenie
zadania w trybie
pozakonkursowym na
podstawie art. 19 a ust.

Patronat, udostępnienie sprzętu,
bezpłatne udostępnienie pomieszczeń,
promocja n stronach internetowych,
udział pracowników UM

13.

14.
14.1

społecznej i
zawodowej ROPS

Oddział
rehabilitacji
społecznej i
zawodowej ROPS

Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Ogłoszenie otwartego
konkursu/naboru wniosków.
Szkolenie dla beneficjentów.
pkt
Czerwiec
Art. 9 ustawy o RLKS
Doradztwo w biurze lokalnej
0
50 000,00
2019
3,7
finansowanych ze środków
grupy rybackiej
PO „Rybactwo i Morze”
12.

Podnoszenie wartości produktów i
tworzenie miejsc pracy w sektorze
rybackim

wróć

niepełnosprawnych do rehabilitacji
leczniczej, doposażenie w sprzęt
rehabilitacyjny obiektów służących
rehabilitacji, wspieranie wczesnej
diagnostyki i rehabilitacji,
szkolenia dla rodziców dzieci
niepełnosprawnych dotyczące
poruszania się w obszarze usług
medycznych, popularyzacja
znaczenia istoty wczesnej
interwencji i jej wpływu na proces
rehabilitacji oraz pomoc w
organizacji i wyposażeniu w sprzęt
wypożyczalni sprzętu
rehabilitacyjnego.

pkt 17

Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa
Rybacka Puszczy
Sandomierskiej”

pkt
1,2,3,5,6,
7,10,11

pkt
1,3,4,5,7.

Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
----------------------------------------------

Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Ogłoszenie otwartego
konkursu/naboru
wniosków. Art. 9 ustawy o
RLKS finansowany ze

Szkolenie dla beneficjentów.
Doradztwo w biurze lokalnej grupy
rybackiej

0

300 000,00

Czerwiec
2019

Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa
Rybacka Puszczy
Sandomierskiej

pkt
1,3,4,5,7

str. 21

wróć

środków PO „Rybactwo i
Morze”

14.2

Wspieranie różnicowania
działalności w zakresie
rybołówstwa, tworzenie miejsc
pracy na obszarach akwakultury

14.3

Wsparcie reklamy i promocji ryb
oraz produktów związanych z
akwakulturą pochodzących z
obszaru objętego LSR

14.4

Budowa i rozbudowa elementów
systemu łańcucha dostaw
produktów związanych z
akwakulturą innych niż reklama i
promocja tych produktów
15.

pkt 17

Ogłoszenie otwartego
konkursu/naboru
wniosków. Art.9 ustawy o
RLKS finansowany ze
środków PO „Rybactwo i
Morze”

Szkolenie dla beneficjentów.
Doradztwo w biurze lokalnej grupy
rybackiej

0

300 000,00

pkt 17

Ogłoszenie otwartego
konkursu/naboru. Art.9
ustawy o RLKS
finansowany ze środków
PO „Rybactwo i Morze”

Szkolenie dla beneficjentów.
Doradztwo w biurze lokalnej grupy
rybackiej.

0

260 000,00

Ogłoszenie otwartego
konkursu/naboru
wniosków. Art. 9 ustawy o
RLKS finansowany ze
środków PO „Rybactwo i
Morze”

Szkolenie dla beneficjentów.
Doradztwo w biurze lokalnej grupy
rybackiej.

0

pkt 17

Czerwiec
2019

540 000,00

Grudzień
2019

Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa
Rybacka Puszczy
Sandomierskiej”

pkt
1,3,4,5,7

Rybacka Lokalna
Grupa Działania
„Roztocze”

pkt
1,3,4,5,7

Rybacka Lokalna
Grupa Działania
„Roztocze”

pkt
1,3,4,5,7

Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
----------------------------------------------------------------------------------------16.
Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Ogłoszenie otwartego
konkursu/naboru wniosków
Szkolenie dla beneficjentów.
z art. 9 ustawy o RLKS
Doradztwo w biurze lokalnej grupy
0
300 000,00
finansowany ze środków
rybackiej
PO „Rybactwo i Morze”

16.1

Propagowanie dobrostanu
społecznego i dziedzictwa
kulturowego

16.2

Realizacja działań na rzecz
zachowania tradycji lokalnych
(szczególnie tradycji związanych z
rybactwem)

Ogłoszenie otwartego
konkursu/naboru wniosków
z art. 9 ustawy o RLKS
finansowany ze środków
PO „Rybactwo i Morze”

Tworzenie nowych produktów
turystycznych, które promują,
zachowują lub upowszechniają

Ogłoszenie otwartego
konkursu/naboru wniosków
z art. 9 ustawy o RLKS

16.3

Czerwiec
2019

Szkolenie dla beneficjentów.
Doradztwo w biurze lokalnej grupy
rybackiej

Szkolenie dla beneficjentów.
Doradztwo w biurze lokalnej grupy
rybackiej

Czerwiec
2019

Stowarzyszenie
„Lokalna Grupa
Rybacka Puszczy
Sandomierskiej

0

40 000,00

Czerwiec
2019

Rybacka Lokalna
Grupa Działania
„Roztocze”

0

190 000,00

Grudzień
2019

Rybacka Lokalna
Grupa Działania
„Roztocze”

str. 22

finansowany ze środków
PO „Rybactwo i Morze”

Nabór w ramach poddziałania
„wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014-2020

Ogłoszenie otwartego
konkursu/naboru wniosków
z ustawy o wspieraniu
obszarów wiejskich
17.

17.1

Wsparcie organizacji wydarzeń
popularyzujących naukę

pkt 19

pkt
2,3,5,7,
12

Organizacja masowych imprez
sportowych

pkt
2,3,5,12

20.2.

21.1

Edukacja ekologiczna dotycząca
szkodliwości spalania odpadów w
piecach i kotłach domowych

pkt
2,3,4,5,12

pkt 2

Udzielanie patronatów, promocja
na stronach internetowych

0

50 000,00

pkt
1,2,3,5,7,
7,10,11,
12

Styczeń
2019

Departament
Edukacji, Nauki
i Sportu

IV kwartał
2018

Departament
Kultury i Ochrony
Dziedzictwa
Narodowego

Grudzień
2018

Departament
Edukacji, Nauki
i Sportu

pkt 1-12

Wrzesień
2019

Departament
Ochrony
Środowiska

pkt 7

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Otwarte konkursy ofert na
realizację zadań
publicznych Województwa
Podkarpackiego w
dziedzinie kultury

20.

Organizacja imprez w środowisku
osób niepełnosprawnych

0

Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
---------------------------------------------19.

Dążenie do poprawy działań w
zaspokajaniu potrzeb kulturalnych,
poprawy wizerunku regionalnej
działalności kulturalnej, w tym,
jakości, aktywności i poziomu
uczestnictwa mieszkańców w
ochronie dziedzictwa narodowego
i tworzeniu nowych wartości
kultury.

Nabory organizowane poprzez LGD

26 LGD
działających na
terenie woj.
Podkarpackiego

30 315 000,0
0

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Ogłoszenie otwartego
konkursu

18.

20.1.

wróć

16.4

lokalne dziedzictwo sektora
rybackiego

Szkolenie, bieżące konsultacje
merytoryczne, monitoring, promocja
na stronie
www.kultura.wrotapodkarpackie.pl

378 000,00

370 000,00

pkt
1,3,4,5,7.

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
135 000,00

135 000,00

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert
25 000,00

25 000,00

21.
Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Zlecenie zadania w trybie
pozakonkursowym na
5 000,00
5 000,00
podstawie art. 19a ustawy

str. 23

21.3

Wspieranie inicjatyw mających na
celu utrzymanie bioróżnorodności
terenów cennych przyrodniczo w
oparciu o ekstensywną gospodarkę
zwierzęcą i owadopylność

pkt 13

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert

21.4

Ochrona dziedzictwa
przyrodniczego poprzez działania
edukacyjne dotyczące ochrony
walorów krajobrazowych
województwa podkarpackiego w
szczególności na obszarach
chronionego krajobrazu

pkt 12

Zlecanie zadań w trybie
pozakonkursowym na
podstawie art.19a ustawy

21.5

Przywracanie lub zabezpieczenie
potencjału produkcyjnego sektora
akwakultury lub odtwarzania
pierwotnego stanu środowiska na
obszarach rybackich i
akwakultury, w tym renaturyzacja
zbiorników wodnych i terenów
przyległych – w związku ze
szkodami powstałymi w wyniku
eutrofizacji wód publicznych,
zdarzeń noszących znamiona
klęski żywiołowej lub działalności
chronionych gatunków zwierząt

pkt 2

Ogłoszenie otwartego
konkursu/naboru
wniosków. Art. 9 ustawy o
RLKS finansowany ze
środków PO „Rybactwo i
Morze”

22.1

Modernizacja istniejących już
atrakcji i produktów
turystycznych.

pkt 7

Konsultacja projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej
podmiotów Programu

Brak

Brak

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert
23.

0

0

Styczeń
2019

Departament
Ochrony
Środowiska

3, 5, 7

pkt 15

2 000 000,00

3 314 085,00

Marzec
2019

Departament
Rolnictwa,
Geodezji i
Gospodarki
Mieniem

5 000,00

5 000,00

Październik
2019

Departament
Ochrony
Środowiska

Pkt 7

0

260 000,00

Czerwiec
2019

Rybacka Lokalna
Grupa Działania
„Roztocze”

pkt. 3,5,7

100 000,00

150 000,00

Styczeń
2019

Dep. Promocji i
Współpracy
Gospodarczej

pkt
1,2,3,5,6,
7,10,11

Szkolenia dla beneficjentów.
Doradztwo w biurze lokalnej grupy
rybackiej

22.
pkt 18

wróć

21.2

Konsultacje projektów aktów
prawa miejscowego w obszarach
pozostających we właściwości
Departamentu Ochrony
Środowiska

pkt

Turystyka i krajoznawstwo
Brak

Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
-------------------------------------

str. 24

wróć

24.

25.

Obronności państwa i działalności sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej.
---------------------------------------

Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

--------------------------------------26.

Udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
-----------------------------------------------------27.
Ratownictwa i ochrony ludności.
-------------------------------------------------

28.

Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
-----------------------------------------29.

30.

Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
----------------------------------------------

Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
----------------------------------------------31.

32.

33.

Promocji i organizacji wolontariatu.
---------------------------------------------------Pomocy Polonii i Polakom za granicą.
----------------------------------------------

Działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. O weteranach działań poza granicami państwa (dz. U. Poz. 1203).
---------------------------------------------34.

35.

Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
---------------------------------------------36.

37.1

Zwiększenie skuteczności działań
na rzecz profilaktyki i
rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz zmniejszenie

pkt 16

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
- wzajemne informowanie się o
200 000,00
Ogłoszenie otwartego
planowanych kierunkach działalności;
zł na dzień
konkursu ofert/ zlecenie
30.07.2018
- konsultowanie z podmiotami
zadania w trybie
Programu projektów aktów

250 000,00 zł

I kwartał
2019 r.

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie
Oddział

pkt.
1,2,3,5,6,
7,8,9,11

str. 25

normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej
tych organizacji,

wróć

pozakonkursowym na
podstawie art.19 a ust

skali tych problemów w
województwie podkarpackim

Profilaktyki
Uzależnień i
Przeciwdziałania
Przemocy

- konsultowanie z Radą projektów
aktów normatywnych dotyczących
sfery zadań publicznych, o której
mowa w art. 4;

Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów związanych z
używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami
behawioralnymi i innymi
zachowaniami ryzykownymi

- rozwój i poprawa jakości działań
profilaktycznych

- organizowanie i
współorganizowanie przedsięwzięć
mających na celu rozwój podmiotów
Programu oraz ich profesjonalizację,
w tym m.in. organizowanie szkoleń,
warsztatów, konferencji,
3prowadzenie doradztwa, udzielanie
pomocy merytorycznej

- redukcja szkód, rehabilitacja
(readaptacja, reintegracja)
zdrowotna, społeczna i zawodowa

- publikowanie na stronach
internetowych Urzędu informacji
ważnych dla podmiotów Programu;

- działania na rzecz promocji
zdrowia

- popularyzowanie i promowanie
działalności prowadzonej przez
podmioty Programu

37.2

Ograniczenie używania środków
odurzających, substancji
psychotropowych, środków
zastępczych oraz nowych
substancji psychoaktywnych i
związanych z tym problemów
społecznych i zdrowotnych na
terenie województwa
podkarpackiego
Profilaktyka i rozwiązywanie
problemów związanych z
używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami

- wzajemne informowanie się o
planowanych kierunkach działalności;

pkt 16

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert/ zlecenia
zadania w trybie
pozakonkursowym na
podstawie art. 19a ust

- konsultowanie z podmiotami
Programu projektów aktów
normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej
tych organizacji,

- konsultowanie z Radą projektów
aktów normatywnych dotyczących
sfery zadań publicznych, o której
mowa w art. 4;

100 000 zł
na dzień
30.07.2018

100 000 zł

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie
Oddział
Profilaktyki
Uzależnień i
Przeciwdziałania
Przemocy

pkt.
1,2,3,5,6,
7,8,9,11

str. 26

- organizowanie i
współorganizowanie przedsięwzięć
mających na celu rozwój podmiotów
Programu oraz ich profesjonalizację,
w tym m.in. organizowanie szkoleń,
warsztatów, konferencji, prowadzenie
doradztwa, udzielanie pomocy
merytorycznej

- wspieranie działań edukacyjnych
i informacyjnych wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych w obszarze
problematyki związanej z
używaniem środków odurzających,
substancji psychoaktywnych,
środków zastępczych i nowych
substancji psychoaktywnych

wróć

behawioralnymi i innymi
zachowaniami ryzykownymi:

- publikowanie na stronach
internetowych Urzędu informacji
ważnych dla podmiotów Programu;

- wspieranie rozwoju kadr
uczestniczących w realizacji zadań
z zakresu przeciwdziałania
narkomanii

- popularyzowanie i promowanie
działalności prowadzonej przez
podmioty Programu

- redukcja szkód, rehabilitacja i
reintegracja społeczna
Zwiększenie skuteczności działań
podejmowanych w obszarze
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz zmniejszenie skali
tego zjawiska w województwie
podkarpackim:

37.3

- zintensyfikowanie działań
profilaktycznych w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie,
- zwiększenie dostępności i
skuteczności ochrony oraz
wsparcia osób dotkniętych
przemocą w rodzinie,
- zwiększenie skuteczności
oddziaływań wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie,
Zwiększenie poziomu kompetencji
przedstawicieli instytucji i

- wzajemne informowanie się o
planowanych kierunkach działalności;
- konsultowanie z podmiotami
Programu projektów aktów
normatywnych w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej
tych organizacji,

pkt 16

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert/ zlecenie
zadania w trybie
pozakonkursowym na
podstawie art. 19a ust

- konsultowanie z Radą projektów
aktów normatywnych dotyczących
sfery zadań publicznych, o której
mowa w art. 4;
- organizowanie i
współorganizowanie przedsięwzięć
mających na celu rozwój podmiotów
Programu oraz ich profesjonalizację,
w tym m.in. organizowanie szkoleń,
warsztatów, konferencji, prowadzenie
doradztwa, udzielanie pomocy
merytorycznej

100 000 zł
na dzień
30.07.2018

100 000 zł

I kwartał
2019 r.

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie
Oddział
Profilaktyki
Uzależnień i
Przeciwdziałania
Przemocy

pkt.
1,2,3,5,6,
7,8,9,11

str. 27

- publikowanie na stronach
internetowych Urzędu informacji
ważnych dla podmiotów Programu;

wróć

podmiotów realizujących zadania z
zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w celu
podniesienia jakości i dostępności
świadczonych usług,

- popularyzowanie i promowanie
działalności prowadzonej przez
podmioty Programu

- wzmocnienie współpracy i
zwiększenie koordynacji działań
instytucji i podmiotów
realizujących zadania z zakresu
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie w celu lepszego
planowania strategicznego i
efektywnego kształtowania
polityki społecznej w tej dziedzinie

37.
Rewitalizacji.
-------------------------------------------------38.

Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3,

39.1

Wsparcie w drodze otwartego
konkursu ofert realizacji zadań
publicznych Samorządu
Województwa Podkarpackiego o
znaczeniu regionalnym i
ponadregionalnym, realizowanych
przez organizacje z
wykorzystaniem środków
finansowych zewnętrznych w
zakresie określonym w art. 4 ust. 1
pkt 1-32 ustawy – konkurs na
„wkład własny”

pkt 2,3

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert

-

39.2

Przyznawanie nagrody Marszałka
Województwa Podkarpackiego
„NGO Wysokich Lotów”

pkt 3

Ogłoszenie konkursu o
nagrodę

-

39.3

Promocja i organizacja
wolontariatu

pkt 3,5

-

szkolenia dla osób odpowiedzialnych
za koordynowanie pracy
wolontariuszy, działania integrujące

106 000 zł
na dzień
18.09.2018

150 000 zł

I kwartał
2019

-

Kancelaria
Zarządu

pkt.
1,2,3,5,6,
7,8,9,11

Kancelaria
Zarządu

pkt. 3,5,

Kancelaria
Zarządu

pkt. 16,17

str. 28

Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert

- organizacja regionalnych wizyt
studyjnych mających na celu
promocję działań i integrację
lokalnych organizacji
pozarządowych;

wróć

koordynatorów wolontariatu oraz
wymiana doświadczeń

-

Kancelaria
Zarządu

pkt.
1,2,3,5,6,
7,8,9,11

-

Kancelaria
Zarządu

pkt.13,14,
15,16,17,
18

- organizacja giełdy inicjatyw
realizowanych przez podkarpackie
organizacje pozarządowe
- wsparcie procesów integracji III
sektora na Podkarpaciu;

39.4

Rozwój instytucjonalny i
profesjonalizacja organizacji
pozarządowych

- stwarzanie warunków do działania
nowopowstających organizacji
pozarządowych;

pkt 2,3,5

- wspieranie działalności organizacji
pozarządowych poprzez poradnictwo
oraz pomoc techniczną;
-

- organizację szkoleń z zakresu
współpracy samorządu z
organizacjami pozarządowymi,
mających na celu upowszechnianie
partnerskiego modelu realizacji
zadań;
- bieżące konsultacje i doradztwo
umożliwiające uzyskanie informacji
przez przedstawicieli organizacji
pozarządowych lub liderów lokalnych

str. 29

wróć
Załącznik nr 2 do Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2019

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz uzgodnień z Jednostkami Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego projektu Programu współpracy Samorządu Województwa
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2019.
Prace nad projektem projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 rozpoczęły się 9 sierpnia 2018 roku i trwały do 23
października 2018 roku. W tym czasie trzy razy obradował zespól ds. rozpatrywania uwag w skład, którego wchodzili przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, jednostek organizacyjnych (ROPS) oraz Rady Działalności Pożytku
Publicznego Województwa podkarpackiego.
Opinia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego
Program współpracy na rok 2019 uzyskał pozytywną opinię Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.
Przedstawiciele Rady brali udział we wszystkich spotkaniach Grupy Roboczej. Podczas posiedzenia w dniu 27 września 2018 r.
przedstawiono projekt Programów oraz poddano dyskusji poszczególne zapisy. W dniu 9 listopada 2018 r. w głosowaniu obiegowym
Rada Uchwałą nr 1/11/2018 pozytywnie zaopiniowała Program.
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Do udziału w konsultacjach, które trwały od 10 października do 23 października 2018 roku – Uchwałą nr 481/10177/18 z dnia
9 października 2018 r., zgodnie z uchwałą nr III/28/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego – zostały zaproszone organizacje
pozarządowe działające na terenie Województwa Podkarpackiego.
str. 30

wróć
Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono na stronach www.bip.podkarpackie.pl oraz www.podkarpackie.pl. Zainteresowane
organizacje mogły przekazać swoje uwagi na formularzu, dostarczając go osobiście do siedziby Urzędu, za pomocą poczty
elektronicznej lub pocztą tradycyjną oraz wnosić uwagi w trakcie spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w dniu 23 października
2018 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
W okresie trwania konsultacji za pośrednictwem formularzy nie wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego żadne uwagi
W trakcie spotkania konsultacyjnego (23.10.2018) organizacje
i interpretacyjnych. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały uwzględnione

zgłosiły

dziewięć

uwag

redakcyjnych,

stylistycznych

str. 31

wróć

wróć
UCHWAŁA NR /
/
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia

projekt

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego
Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa /Dz.U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm./, art. 2 pkt. 1 i art. 4 ust. 1 pkt. 1
lit. a, art. 10 ust. 2, art. 36 ust. 1-5, art.37 ust. 3 i art. 38 ust.1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 r., poz. 1260
z późn. zm./ oraz § 3 pkt 1 i § 6 oraz § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych /Dz. U.
z 2018 r., poz. 936/,
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Marszałka Województwa Podkarpackiego
od dnia 20 listopada 2018 r., na które składa się:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości maksymalnej,
2) dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnej,
3) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego, z zastrzeżeniem § 2,
4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego.
§2
W przypadku, gdy wynagrodzenie ustalone zgodnie z zasadami, o których mowa
w §1 przekracza miesięcznie siedmiokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie
budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie
przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, dodatek specjalny
ulega obniżeniu do wysokości zapewniającej miesięczne wynagrodzenie Marszałka
Województwa Podkarpackiego nie przekraczające siedmiokrotności kwoty bazowej,
o której mowa powyżej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa
Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Organem

właściwym

do

ustalenia

wynagrodzenia

Marszałka

Województwa

Podkarpackiego jest Sejmik Województwa Podkarpackiego (zgodnie art. 18 pkt 15
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /Dz.U. z 2018 r., poz.
913 z późn.zm./). Wynagrodzenie miesięczne oraz poszczególne jego składniki
ustalane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 z późn.zm./ oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 936/.
W związku z podjęciem na I sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji
w dniu 19 listopada 2018 r. uchwały Nr I/3/18 w sprawie wyboru Marszałka
Województwa Podkarpackiego zachodzi konieczność ustalenia wynagrodzenia
Marszałka Województwa Podkarpackiego.

wróć
PROJEKT
UCHWAŁA NR
/
/2018
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia

2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie i realizację projektu partnerskiego przez
Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 poz. 913, z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala co następuje:
§1
1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie do realizacji projektu po nazwą Edukacja
przedszkolna na dobry start w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie
9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej.
2. Planowany termin realizacji projektu: od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
3. Projekt realizowany będzie przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie w partnerstwie. Województwo Podkarpackie
/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie będzie Liderem projektu.
Partnerami projektu będą: Gmina Dydnia, Gmina Dynów, Gmina Fredropol, Gmina
Krasne, Gmina Nozdrzec.
4. Wartość projektu wyniesie ok. 1 965 000,00 PLN.
5. Wkład własny w wysokości stanowiącej co najmniej 10% zostanie wniesiony do projektu
przez Partnerów w formie niepieniężnej.
6. Szczegółowy podział zadań w ramach projektu i ich finansowania określać będzie
wniosek o dofinansowanie projektu.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć
Uzasadnienie:
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
ogłosił w dniu 27 września 2018 r. nabór nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-024/18 wniosków o
dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX – Jakość edukacji i
kompetencji w regionie, Działania 9.1 – Rozwój edukacji przedszkolnej.
Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
przygotowuje wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Edukacja przedszkolna
na dobry start”, który przyczyni się do realizacji wskazanych w konkursie celów.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z: Gminą Dydnia, Gminą Dynów, Gminą Fredropol,
Gminą Krasne i Gminą Nozdrzec.
Grupę docelową projektu stanowiło będzie ok. 131 dzieci oraz 50 nauczycieli wychowania
przedszkolnego z przedszkoli objętych wsparciem, podległych ww. organom prowadzącym.
Celem głównym projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej poprzez zwiększenie
uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym. Projekt obejmuje podniesienie jakości i
zakresu świadczonych usług edukacyjnych przez placówki przedszkolne biorące udział w
projekcie oraz wsparcie działających przedszkoli poprzez dostosowanie ich oferty do
rzeczywistych potrzeb dzieci. Zakupy rzeczowe realizowane w ramach projektu podniosą
atrakcyjność oferty OWP oraz wpłyną na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów
wiejskich.
W wyniku realizacji projektu podniesieniu ulegnie współczynnik upowszechniania wychowania
przedszkolnego na terenie woj. podkarpackiego. Podwyższony zostanie poziom kompetencji
pracowników OWP z zakresu TIK. Udział dzieci w działaniach projektowych umożliwi
prawidłowy rozwój psycho-fizyczny. Planowane zakupy sprzętu i wyposażenia wpłyną na
poziom oferty edukacyjnej OWP.
Realizacja projektu przez PCEN pozwoli w ramach kosztów pośrednich na dofinansowanie co
najmniej dwóch stanowisk pracy, przez co zmniejszy poziom obciążenia dla organu
prowadzącego. Dodatkowo charakter partnerski pozwoli na nawiązanie stałej współpracy z
OWP, w kontekście szerokiej oferty PCEN. Planowany projekt jest pierwszym projektem
realizowanym ze środowiskiem OWP, dlatego też będzie służył wypracowaniu doświadczenia
w tym zakresie.
Projekt obejmie swym zakresem tematykę związaną ze tworzeniem dodatkowych miejsc
przedszkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich oraz poprawę warunków
funkcjonowania istniejących Ośrodków Wychowania Przedszkolnego poprzez:
 zakup wyposażenia i sprzętu dla OWP wg zdiagnozowanego zamówienia, w tym
adaptację pomieszczeń na potrzeby tworzonych miejsc przedszkolnych,
 doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania
przedszkolnego w zakresie kompetencji cyfrowych,
 diagnoza potrzeb i organizacja wsparcia w formie pomocy psychologicznej
i logopedycznej dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami,
 kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci poprzez organizację dodatkowych
zajęć min. z robotyki.
Zakładany przez jednostkę budżet projektu to ok. 1 965 000,00 zł, w tym dofinansowanie
1 768 500,00 zł, wysokość wkładu własnego (niepieniężny) – 196 500,00 zł. Planuje się
pokrycie wkładu własnego w całości poprzez wkład niepieniężny w postaci wynagrodzenia
nauczycieli za czas udziału w szkoleniach oraz wynagrodzenia nauczycieli prowadzących
dodatkowe zajęcia dla dzieci.
Zadania Lidera projektu:


reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Pośredniczącą;
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koordynowanie (w tym monitorowanie i nadzorowanie) prawidłowości działań Partnerów
przy realizacji zadań, zawartych w Projekcie;
 wsparcie Partnerów w realizacji powierzonych zadań;
 zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz Instytucją
Pośredniczącą;
 zapewnienie prawidłowości operacji finansowych;
 przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej, celem rozliczenia
wydatków w Projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Lidera
Partnerstwa i Partnerów;
 gromadzenie informacji o uczestnikach Projektu przekazanych przez Partnerów i ich
przekazywanie do Instytucji Pośredniczącej;
 informowanie Instytucji Pośredniczącej o problemach w realizacji Projektu.
 realizacja zadań projektowych.
W ramach zadań przewidzianych również do realizacji przez PCEN zakłada się: zarządzenie
wdrażaniem projektu, zakupy rzeczowe dla OWP, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli
OWP, przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci, realizacja wsparcia psychologicznego
i logopedycznego dla dzieci.
Przewidywany okres trwania projektu: od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.
Kwota dofinansowania jak i ww. założenia realizacji projektu mogą ulec zmianie na etapie
dalszych prac i ustaleń dotyczących przygotowania wniosku.
Mając na uwadze umożliwienie jednostce przystąpienie do realizacji przedmiotowego projektu
podjęcie niniejszej Uchwały jest niezbędne i uzasadnione.
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SPRAWOZDANIE Z WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
ORAZ
PRACOWNIKÓW
URZĘDU
MARSZAŁKOWSKIEGO
I PRZYJMOWANYCH OSÓB I DELEGACJI PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO

III kwartał 2018 r.
(w porządku chronologicznym)

3 – 6 lipca 2018 r., Murcja (Hiszpania)
Udział w spotkaniu otwierającym projekt „OUR WAY” w ramach programu Interreg Europa 20142020
Osoby uczestniczące w delegacji:
Antoni Jeż – Oddział koordynacji, współpracy i nadzoru, Departament Rozwoju Regionalnego
Marcin Garlak – Oddział wspierania innowacyjności regionu, Departament Rozwoju Regionalnego
Anna Daleka – Oddział koordynacji, współpracy i nadzoru, Departament Rozwoju Regionalnego
W związku z akceptacją, w dniu 17 maja 2018 r., przez Komitet Monitorujący programu Interreg Europa
2014-2020 projektu PGI05077 OUR WAY pn. „PreservatiOn and promotion of cUltural and natural
heRitage throught GreenWAYs”, lider projektu zorganizował w dniach 4-5 lipca 2018 r. spotkanie
otwierające projekt w Murcji (Hiszpania). Podczas spotkania spotkali się i zaprezentowali się wszyscy
partnerzy projektu: Northern and Western Regional Assembly-Ballaghaderreen–Irlandia; Województwo
Podkarpackie – Polska; Departament Coucil of Herault-Montpellier – Francja; Hajdu-Bihar County
Goverment- Debreczyn – Węgry; Chamber of Commerce and Industry- Vratsa – Bułgaria; European
Greenways Association – Belgia oraz lider (Instytut Turystyki Regionu Murcja – Hiszpania).
Przeprowadzono także wizytę na terenie zielonego szlaku Via Verde del Noroeste. Omówiono sposób
realizacji projektu, zadania wraz ze wskazaniem terminów ich wykonania, sposób zarządzania
projektem. Został omówiony plan komunikacji i upowszechniania oraz plan monitoringu i ewaluacji.
Powołany został Komitet Sterujący projektu. Ustalono zakres zadań na I semestr realizacji projektu,
sposób kontaktu i przekazywania informacji pomiędzy partnerami projektu.
Koszt wyjazdu: 7 792,35 zł (kwota refundowana: 6 623,50 zł; kwota pokryta z budżetu województwa:
1 168,85 zł)
3 – 6 lipca 2018 r., Innsbruck (Austria)
Udział w konferencji WIRE 2018 w Innsbrucku
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Osoby uczestniczące w delegacji:
Piotr Czerepiuk – Oddział wspierania innowacyjności regionu, Departament Rozwoju Regionalnego
Justyna Bartnicka – Oddział wspierania innowacyjności regionu, Departament Rozwoju Regionalnego
Od 2010 r. coroczne konferencje WIRE stworzyły platformę do dyskusji, poznawania i rozwijania
kluczowych zagadnień będących przedmiotem zainteresowania europejskiej i regionalnej społeczności
innowacyjnej. Każdego roku konferencja kładzie nacisk na inne aspekty, które są istotne dla wsparcia
innowacji regionalnych w Europie. W związku z tym, projekt WIRE znacząco przyczynia się do ważnego
zadania dla wszystkich potencjalnych uczestników grup roboczych H2020 tj. nawiązania współpracy,
upowszechniania badań i doskonalenia innowacji oraz łączenia regionów i ludzi. Bezpośrednim efektem
uczestnictwa w wydarzeniu jest poszerzenie wiedzy osób zaangażowanych, na temat regionalnych
ekosystemów innowacji oraz dobrych praktyk mających na celu wspieranie rozwoju i wzrostu
w regionach poprzez skupienie się na trzech ścieżkach: nauka i badania, przedsiębiorczość
i łączność. Przedstawiciele UMWP uczestniczyli w następujących sesjach i warsztatach tematycznych:
a) Connectivity & Infrastructure – łączność i infrastruktura cyfrowa otworzyły nowe możliwości dla
innowacji nie tylko w miastach, ale także na wsiach i odległych obszarach. Łączność oznacza
nie tylko współpracę między regionami, ale także otwieranie umysłów i włączanie ludzi
i dyscyplin. Podczas sesji dyskutowano na temat inteligentnych miast/ inteligentnych wiosek
(smart cities/smart villages). Wymieniono przykłady najlepszych praktyk oraz raporty
z projektów smart cities (np. SINFONIA).
Projekt SINFONIA to inicjatywa na rzecz wdrażania na dużą skalę zintegrowanych i skalowalnych
rozwiązań energetycznych w średniej wielkości miastach europejskich. W miastach Bolzano i Innsbruck,
założono osiągnięcie 40%-50% oszczędności energii pierwotnej i zwiększenie udziału energii ze źródeł
odnawialnych o 20% w dwóch pionierskich dzielnicach.
b) Clusterix 2.0 Cluster Transforming Technologies and New Business Models (Technologie
transformacji klastra i nowe modele biznesowe) – ClusteriX 2.0 to projekt finansowany
w ramach programu Interreg Europa, który dotyczy poprawy regionalnych polityk innowacyjnych
poprzez lepsze wykorzystanie klastrów. Przez dziesięciolecia klastry okazały się skutecznymi
instrumentami polityki umożliwiającymi współpracę między przemysłem, badaniami i polityką,
ale ClusteriX 2.0 poszukuje nowych sposobów ułatwiania współpracy wewnętrznej
i międzyregionalnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez skupienie się na identyfikacji
i strukturalnym wykorzystaniu uzupełniających kompetencji przemysłowych i badawczych oraz
poprzez wprowadzenie nowych modeli innowacji poprzez wdrażanie strategicznych partnerstw
w ramach klastrów.
Wydelegowane osoby wzięły również udział w wizycie studyjnej w Brenner Base Tunnel (BBT),
czyli tunelu kolejowym między Austrią a Włochami. Biegnie on z Innsbrucka do miejscowości
Fortezza (55 km). Przeznaczeniem BBT jest przede wszystkim transport towarowy i pasażerski,
umożliwiający zmianę rodzaju transportu z drogowego na kolejowy
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Koszt wyjazdu: 7 101, 06 zł (wyjazd w całości refundowany)
28 – 29 lipca 2018 r., Werychowyna (Ukraina)
Udział w uroczystościach związanych z 80 – leciem Obserwatorium na Górze Pop-Iwan
Osoby uczestniczące w delegacji:
Małgorzata Kwiatkowska – Oddział Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Zarządu
Józef Przyszły – kierowca
W dniach 28-29 lipca br. w Werchowynie i na szczycie góry Pop Iwan odbyły się obchody rocznicowe
80-lecia otwarcia Obserwatorium Astronomiczno – Meteorologicznego. Wydarzenie organizowali Jan
Malicki, Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW oraz Ihor Cependa, Rektor Przykarpackiego
Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka.
W uroczystościach wzięli udział m.in. przedstawiciele obu uczelni, minister inwestycji i rozwoju RP Jerzy
Kwieciński, naczelnik Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwanofrankiwskim, Wołodymyr
Czerniecki, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, naukowcy z Polski, Ukrainy i Czech, eksperci
i dziennikarze – łącznie ponad 100 osób. Województwo Podkarpackie reprezentowali radni
województwa- Pani Dorota Chilik oraz Pan Jacek Magdoń. Uczestnicy zapoznali się z przebiegiem prac
renowacyjnych realizowanych w obserwatorium. W najbliższym czasie na miejscu ma pojawić się
aparatura meteorologiczna oraz mają być organizowane badania naukowe. Nowa koncepcja odbudowy
obserwatorium jest realizowana od blisko 10 lat. Od 2009 roku – pod patronatem prezydentów Polski
i Ukrainy. W 2011 roku przedsięwzięcie otrzymało pierwszy grant od Ministerstwa Kultury RP. Część
kosztów prac pokryto ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Od
2017 roku na miejscu pracuje stacja ratownictwa górskiego.
Koszt wyjazdu: 1 016, 04 zł
8 – 10 sierpnia 2018 r., Mińsk (Białoruś)
Udział w Cross-Border Academy of Development w Mińsku
Osoby uczestniczące w delegacji:
Szymon Skublicki – Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚUKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie
Wydarzenie było poświęcone podsumowaniu rezultatów trzech okresów programowania PolskaBiałoruś-Ukraina oraz obecnemu naborowi wniosków w ramach projektów z małym budżetem. Wyjazd
wynikał z polecenia Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina i był finansowany w ramach umowy serwisowej (projekt BU 02). Pracownik
Biura OT, prowadził rejestrację polskich uczestników na ww. konferencję, pomagał w rozkładaniu
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i składaniu materiałów promujących Program oraz w pozostałych kwestiach związanych z organizacją
ww. wydarzenia.
Koszt wyjazdu: 113,06 zł (refundacja z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020)
15 – 16 sierpnia 2018 r., Lwów (Ukraina)
Spotkanie z przedstawicielami Euroregionu Karpaty – Ukraina
Osoby uczestniczące w delegacji:
Janusz Górnicki – Wieloosobowe stanowisko ds. turystyki, Departament Promocji i Współpracy
Gospodarczej
Przedyskutowanie projektów (tytuły robocze: Szlak Naftowy, Karpacka Watra, Szlak S. Vincenza), które
składane będą w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Omówiony
został budżet projektu, zakres współpracy oraz podział zadań, zdefiniowane zostały wskaźniki produktu
oraz wskaźniki rezultatu. Ustalony został harmonogram działań.
Koszt wyjazdu: 497,73 zł
18 sierpnia 2018 r., Zadwórze (Ukraina)
Udział w obchodach 98. rocznicy Bitwy pod Zadwórzem k. Lwowa w roku jubileuszowym
„Obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości”
Osoby uczestniczące w delegacji:
Piotr Pilch – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Izabela Fac – Oddział obsługi radnych, sesji Sejmiku i współpracy zewnętrznej, Kancelaria Zarządu
Adam Kluz – kierowca
Celem pobytu delegacji Województwa Podkarpackiego był udział w uroczystościach poświęconych 98.
rocznicy bohaterskiego boju, stoczonego przez ochotników polskich z bolszewicką konnicą Budionnego
pod Zadwórzem. Podczas uroczystości delegacja najpierw złożyła kwiaty na Cmentarzu Orląt
Lwowskich we Lwowie, następnie wzięła udział w uroczystościach w Zadwórzu. Przy pomniku
w Zadwórzu uczestniczyła we Mszy Św. odprawionej w intencji bohaterów. W czasie obchodów został
odśpiewany Hymn Narodowy, wysłuchano przemówienia okolicznościowego Pana Jana Kasprzyka –
Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz złożono kwiaty na Cmentarzu
„Orląt ”.Bitwa pod Zadwórzem przeszła do legendy jako Polskie Termopile. W tej miejscowości
kilkusetosobowy batalion Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej kapitana Zajączkowskiego,
złożony głównie z lwowskiej młodzieży, stawiał heroiczny opór oddziałom bolszewickim. W walkach
poległo prawie 318 młodych Lwowiaków. Jednak dzięki ich postawie bolszewicy nie zdobyli Lwowa,
opóźnił się także ich marsz w głąb Polski.

wróć

Koszt wyjazdu: 955, 67 zł
20 – 22 sierpnia 2018 r., Brześć (Białoruś)
Udział w Forum Poszukiwania Partnerów (Partner Search Forum - PSF)
Osoby uczestniczące w delegacji:
Alicja Wosik – Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA
2014-2020 w Rzeszowie
Na polecenie Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) Programu PL-BY-UA, pilotowano logistykę
grupy polskiej, pomagano w rejestracji, moderowano panel dotyczący dziedzictwa historycznego Polski,
Białorusi i Ukrainy, wspierano uczestników w nawiązywaniu partnerstw na potrzeby realizacji wspólnych
projektów. Wyjazd wynikał z obowiązków nałożonych przez WST na polski Oddział Programu z siedzibą
w Rzeszowie.
Koszt wyjazdu: 108,16 zł – kwota refundowana z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA
2014-2020)
21 – 22 sierpnia 2018 r., Londyn (Wielka Brytania)
Udział w otwarciu wystawy „Misjonarz Afryki – Kardynał Adam Kozłowiecki”
Osoby uczestniczące w delegacji:
Piotr Pilch – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
Promocja Województwa Podkarpackiego poprzez postać Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego,
urodzonego w Hucie Komorowskiej k. Kolbuszowej. Podczas wystawy zwiedzającym została
przybliżona postać cenionego polskiego duchownego, misjonarza, działającego głównie w Zambii, gdzie
między innymi organizował dom zakonny oraz szkolnictwo katolickie. W 2007 roku odznaczony został
odznaką honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.
Koszt wyjazdu: 2413, 75 zł
23 sierpnia 2018 r., Rzeszów – Jasionka
Wizytacja terenów inwestycyjnych w Województwie Podkarpackim
Osoby uczestniczące w delegacji po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
Paweł Wais – z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Marcin Dojnik – Oddział wspierania rozwoju gospodarczego, Departament Rozwoju Regionalnego
Katarzyna Schab – Oddział wspierania rozwoju gospodarczego, Departament Rozwoju Regionalnego
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Prezentacja

województwa

inwestorowi,

firmie

Poeton

z

Wielkiej

Brytanii

oraz

spotkanie

z przedstawicielami RARR S.A. Wizytacja terenów inwestycyjnych PPNT Aeropolis.
Koszt przyjęcia delegacji: bezkosztowa
28 sierpnia 2018 r., Łubina (Ukraina)
Wizyta studyjna związana z organizacją „Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa – spotkania na
granicy”
Osoby uczestniczące w delegacji:
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Aneta Flis – Dyrektor Kancelarii Zarządu
Alicja Wosik – Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA
2014-2020 w Rzeszowie
Piotr Kwaśniak – Oddział Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Zarządu
Joanna Sitarz – Oddział Promocji Marki Regionu, Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
Aleksandra Gorzelak-Nieduży – Biuro Prasowe, Kancelaria Zarządu
Justyna Róg – Oddział Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Zarządu
Wyjazd odbył się w ramach organizacji wydarzenia „Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa – spotkania na
granicy”. Dla polskiego Oddziału Programu POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA z siedzibą w Rzeszowie,
wyjazd wynikał z obowiązków nałożonych przez Wspólny Sekretariat Techniczny. Wizytacja miała na
celu ustalenie z partnerem, z Obwodu Zakarpackiego (Ukraina), kwestii organizacyjnych w ramach
wydarzeń planowanych podczas przedmiotowego przedsięwzięcia w dniach 14-15 września br.
Podczas wizji lokalnej uczestnicy odwiedzili miejsca części konferencyjnej oraz kulturalno-promocyjnej
„Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa”. Ważnym elementem wyjazdu było sprawdzenie funkcjonowania
odprawy poza czynnym przejściem granicznym, zorganizowanej przez Bieszczadzki Oddział Straży
Granicznej.
Koszt wyjazdu: 520,34 zł (461,45 zł – kwota pokryta z budżetu województwa; 58,89 zł – kwota
refundowana z Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020)
2 – 3 września 2018 r., Lwów (Ukraina)
Spotkanie robocze partnerów w sprawie realizacji projektu pn. „Świat karpackich rozet –
działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” w ramach Programu PL-BY-UA
2014-2020
Osoby uczestniczące w delegacji:
Monika Maślanka – Petera –
i Współpracy Międzynarodowej

Wieloosobowe stanowisko ds. turystyki, Departament Promocji
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Ewa Kułak – Oddział księgowości Urzędu, Departament Budżetu i Finansów
Janusz Górnicki – Wieloosobowe
i Współpracy Międzynarodowej

stanowisko

ds.

turystyki,

Departament

Promocji

Kasper Bosek – Oddział Współpracy Terytorialnej, Departament Promocji i Współpracy
Międzynarodowej
Marek Antonik – kierowca
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „Świat karpackich rozet – działania na rzecz
zachowania kulturowej unikalności Karpat”, delegacja uczestniczyła w spotkaniu roboczym wszystkich
partnerów projektu, które w imieniu Lidera projektu, prowadziła Pani dr Agnieszka Pieniążek. Omówiono
zasady

obowiązujące

podczas

realizacji

projektu,

w tym

dotyczące

umowy

partnerskiej,

sprawozdawczości oraz promocji projektu. Poszczególni partnerzy przedstawili realizowane przez nich
zadania i ustalono harmonogram działań.
Koszt wyjazdu: 2850, 76 zł
7- (8) 9 września 2018 r., Lwów (Ukraina)
Promocja Województwa Podkarpackiego i Szlaku Green Velo podczas VII Polsko-Ukraińskiego
Festiwalu Partnerstwa we Lwowie
Osoby uczestniczące w delegacji:
(Piotr Pilch) – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego
(Aneta Flis) – Dyrektor Kancelarii Zarządu
Maria Michur – Ziemba – z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
Joanna Sitarz – Oddział Promocji Marki Regionu, Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
Kinga Aleksandrowicz – Kostępska - Wieloosobowe stanowisko ds. turystyki, Departament Promocji
i Współpracy Gospodarczej
Aldona Cyrańska-Stachowicz – Oddział Promocji Marki Regionu, Departament Promocji
i Współpracy Gospodarczej
Irena Steciak – Oddział Współpracy Terytorialnej, Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
(Jan Bator) – kierowca
Przedsięwzięcie było już siódmą edycją Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Partnerstwa, w której, jak co
roku, udział wzięła reprezentacja samorządu województwa. Festiwal, dzięki swej wielopoziomowej
formule pozwala na promocję miast i regionów oraz staje się impulsem do nawiązywania nowych
kontaktów interpersonalnych, a przez to do lepszego poznania i zrozumienia naszych kultur. Jego
organizatorami są: Konsulat Generalny RP we Lwowie, Rada Miejska Lwowa, Lwowska Rada
Obwodowa i Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa. Przedsięwzięcie, jak co roku podzielone
było na trzy części tematyczne: część oficjalną, kulturalną oraz promocyjną. Przewodniczącym delegacji
oficjalnej z województwa był Piotr Pilch – członek Zarządu. Przedstawiciele województwa, w ramach
części oficjalnej, wzięli udział w panelach tematycznych poświęconych zagadnieniom turystyki oraz
kultury, wystawach tematycznych, a także uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Konsulat

wróć

Generalny RP we Lwowie z udziałem regionów partnerskich z Polski i podmiotów ukraińskich. Pan Piotr
Pilch reprezentował także nasz region podczas uroczystego otwarcia Festiwalu.
W ramach części promocyjnej (realizowanej podczas jarmarku, zorganizowanego na lwowskim rynku),
Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej zorganizował stoiska promocyjne prezentujące
atrakcje turystyczne i kulturalne Podkarpacia oraz Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.
Podkarpackie było bardzo widoczne podczas tej trzydniowej imprezy. Oprócz samorządu województwa,
swoją ofertę zaprezentowały miasta Rzeszów i Przemyśl. Na stoisku promocyjnym Wschodniego
Szlaku Rowerowego Green Velo mieszkańcy Lwowa i turyści mogli zapoznać się z ofertą szlaku.
Przedstawiciele 4 województw Polski Wschodniej - lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego
i świętokrzyskiego - informowali zainteresowane osoby o przebiegu szlaku i otaczających go atrakcjach
turystycznych. Dodatkową atrakcją były pokazy akrobatyczno-rowerowe w wykonaniu Piotra Bielaka na
specjalnie przygotowanej powierzchni. Uczestnicy pokazów w różnych konkursach mieli możliwość
wygrania cennych nagród, takich jak kaski, plecaki, koszulki, dzwonki do rowerów czy power banki. Na
stoisku nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. W specjalnie przygotowanym mobilnym
miasteczku rowerowym, dzieci uczyły się jazdy po „ósemce” ułożonej w logo szlaku.
Województwo Podkarpackie włączyło się także w realizację kulturalnego programu Festiwalu, poprzez
zapewnienie występu na festiwalowej scenie zespołu Żmije.
Koszt wyjazdu: 34 021,84 zł

11 września 2018 r., Rzeszów (Województwo Podkarpackie)
Wizyta w Województwie Podkarpackim Konsula Generalnego Republiki Słowackiej, Pana
Tomáša Kašaja
Osoby uczestniczące w delegacji po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Aneta Flis – Dyrektor Kancelarii Zarządu
Była to pierwsza oficjalna wizyta nowego konsula na Podkarpaciu. Podczas rozmów omówiono
m.in.

zagadnienia

związane

z

wieloletnią

i

wielokierunkową

współpracą

transgraniczną

i międzyregionalną, którą Województwo Podkarpackie prowadzi zarówno z Krajem Preszowskim, jak
i z Krajem Koszyckim. Współpraca ta odbywa się na wielu płaszczyznach i dotyczy m.in. realizacji
wspólnych projektów (w ramach Programu Interreg PL-SK) oraz podejmowania działań na rzecz
budowy szlaku drogowego Via Carpatia. Marszałek Władysław Ortyl poruszył również kwestię
organizacji Forum Polska-Słowacja, którego pierwsza edycja odbędzie się w 2019 r. w Województwie
Podkarpackim. List intencyjny w tej sprawie został podpisany w Krynicy, podczas odbywającego się tam
Forum Ekonomicznego. Jak podkreślił marszałek, Forum w swoim założeniu, będzie platformą wymiany
poglądów oraz miejscem spotkań liderów różnych sektorów gospodarki, samorządowców, polityków,
przedstawicieli świata nauki i środowisk eksperckich, organizacji pozarządowych i mediów.

wróć

Organizatorami Forum Polska-Słowacja będą wspólnie Samorząd Województwa Podkarpackiego oraz
Instytut Studiów Wschodnich.
Koszt przyjęcia delegacji: bezkosztowa
12 – 15 września 2018 r., Malaga (Hiszpania)
Udział w międzynarodowej konferencji realizowanej w ramach projektu „BUILD2LC- Boosting
Low Carbon Innovative Building Rehabilitation in European Regions
Osoby uczestniczące w delegacji:
Grzegorz Topolewicz – Oddział wyboru projektów w zakresie czystej energii, Departament Wdrażania
Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Paweł Lipiór – Oddział wyboru projektów w zakresie czystej energii, Departament Wdrażania Projektów
Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego
Nawiązano robocze kontakty z przedstawicielami instytucji zajmujących się wdrażaniem ekologicznych
rozwiązań energetycznych. Istotną wartością projektu jest wymiana doświadczeń i informacji
dotyczących problemów i dobrych praktyk wypracowanych w różnych krajach (Partnerzy projektu
pochodzą z Hiszpanii, Litwy, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Chorwacji i Słowenii oraz Polski). Udział
w przedmiotowej konferencji pracowników zaangażowanych we wdrażanie osi III Czysta energia,
Regionalnego

Programu

Operacyjnego

na

lata

2014-2020,

która

jest

podsumowaniem

dotychczasowych celów projektu, pozwolił na poznanie osiągnięć funkcjonujących w partnerskich
krajach (inwestycje, rozwiązania techniczne, formy finansowania, instrumenty finansowe). Jest
to istotne dla wdrażania konkursów w obecnej perspektywie finansowej RPO jak i przygotowaniach do
kolejnej.
Koszt wyjazdu: 1 422,04 zł (1 208,72 zł - refundacja z projektu realizowanego w ramach RPO na lata
2014-2020 z osi priorytetowej X Pomoc techniczna, 213,32 zł – kwota pokryta z budżetu województwa)
13 – 16 września 2018 r., Suczawa (Rumunia)
Udział w obchodach ”Dni Polskich” w Suczawie, oraz polonijnych dożynkach w Nowym Sołońcu
Osoby uczestniczące w delegacji:
Rafał Polak – Dyrektor Kancelarii Sejmiku
Adam Kluz – kierowca
Podczas pobytu w Suczawie podkarpacka delegacja wzięła udział w uroczystej Mszy św. dożynkowej,
prezentacji plonów i wyrobów regionalnych. Delegaci uczestniczyli zarówno w koncertach
folklorystycznych z udziałem zespołów polonijnych i zespołów z Polski oraz w obradach sympozjum
w sekcji „W kręgu historii” i „ W kręgu problematyki bukowińskiej”. Uczestnicy delegacji wzięli także

wróć

udział w

wernisażu wystawy poświęconej Stuleciu Odzyskania Niepodległości Polski i Wielkiego

Zjednoczenia Rumunii.
Koszt wyjazdu: 3 290, 71 zł
14 września 2018 r., Rzeszów, Jasionka, Mielec
Wizytacja terenów inwestycyjnych w Województwie Podkarpackim
Osoby uczestniczące w delegacji po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
Marcin Dojnik – Oddział wspierania rozwoju gospodarczego, Departament Rozwoju Regionalnego
Zaprezentowano potencjał gospodarczo – inwestycyjny Województwa Podkarpackiego. Spotkano się
z przedstawicielem firmy AMPAIRE L.A. USA, podczas którego zweryfikowano informację przekazane
podczas wizyty eksperta COIE w Los Angeles. Zaprezentowano PPNT Aeropolis oraz Inkubator
Technologiczny z uwzględnieniem firm zlokalizowanych w strefach PPNT oraz w Inkubatorze.
Spotkanie z przedstawicielem firmy rekrutacyjnej, poświęcone kwestiom dostępu kadr oraz prawa
pracy. Spotkano się z przedstawicielami mieleckiej SSE i dokonano jej prezentacji oraz omówiono
kwestie inwestycji w ramach SSE Ponadto odwiedzono tereny inwestycyjne PPNT AEROPOLIS oraz
PNT Dworzysko.
Koszt przyjęcia delegacji: 132, 01 zł
15 września 2018 r., Łubnia (Ukraina)
Udział w „Karpackich Dniach Dobrosąsiedztwa – spotkania na granicy”
Osoby uczestniczące w delegacji:
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Aneta Flis – Dyrektor Kancelarii Zarządu
Alicja Wosik – Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA
2014-2020 w Rzeszowie
Monika Piątek-Kozioł – Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚUKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie
Mateusz Dziura – Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚUKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie
Piotr Kwaśniak – Oddział Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Zarządu
Justyna Róg – Oddział Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Zarządu
Justyna Dec – Oddział Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Zarządu
Małgorzata Kwiatkowska – Oddział Współpracy Międzynarodowej, Kancelaria Zarządu
Aleksandra Gorzelak-Nieduży – Biuro Prasowe, Kancelaria Zarządu
Monika Konopka – Biuro Prasowe, Kancelaria Zarządu
Daniel Kozik – Biuro Prasowe, Kancelaria Zarządu

wróć

Kacper Krauz – Oddział monitorowania projektów i inwestycji, Kancelaria Zarządu
Karolina Błaszczyk-Mastaj – Biuro koordynacyjne Zarządu Województwa, Kancelaria Zarządu
Joanna Sitarz – Oddział Promocji Marki Regionu, Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
Mateusz Ciupak – Wieloosobowe stanowisko ds. współpracy z CW-K, Departament Promocji
i Współpracy Gospodarczej
Monika Kopeć-Kontek – Oddział Promocji Marki Regionu, Departament Promocji i Współpracy
Gospodarczej
Daniel Łyszczek – Biuro koordynacyjne Zarządu Województwa, Kancelaria Zarządu
Krystian Zachwiej – kierowca
Józef Przyszły – kierowca
Kamil Pelc – kierowca
Jacek Lis – kierowca
Tomasz Zimny – kierowca
„Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa – spotkania na granicy”, stanowiły podsumowanie dotychczasowej
współpracy Województwa Podkarpackiego z ukraińskimi obwodami oraz służyć miały wymianie
doświadczeń, a także nawiązaniu nowych relacji partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem Obwodu
Zakarpackiego. Wydarzenia w ramach „Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa” 14 września 2015 r. odbywały
się po stronie polskiej (Lutowiska), natomiast drugiego dnia (15 września) część kulturalno-promocyjna
miała miejsce w okolicy miejscowości Łubnia (Ukraina). Po stronie ukraińskiej miało miejsce uroczyste
podpisanie „Programu wspólnych działań na 2019 rok” z udziałem władz Województwa
Podkarpackiego, które reprezentował Marszałek Władysław Ortyl i Przewodniczący Sejmiku Jerzy
Cypryś oraz władz Obwodu Zakarpackiego. Program zakłada realizację m.in. międzyregionalnych
warsztatów dla winiarzy, objazdu studyjnego dla dziennikarzy, czy organizację spotkań i szkoleń
specjalistów w dziedzinie rozwoju rolnictwa w następujących obszarach: badanie doświadczeń
w zakresie rozwoju spółdzielni rolniczych i systemów klastrowych w UE, rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Podczas Karpackich Dni Dobrosąsiedztwa podpisano również
dwa projekty finansowane z Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA
2014-2020 tj. „SOS - ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych
akcji ratunkowych”. W ramach projektu, powstanie centrum szkoleniowe oraz koordynacji
transgranicznych akcji ratowniczych w Równi oraz centrum treningowe i ratownicze w Sławsku. GOPR
Grupa Bieszczadzka oraz Lwowska Regionalna Służba Kontrolno-Ratownicza zostaną wyposażone
w nowoczesny sprzęt ratowniczy, w tym pojazdy operacyjne, sprzęt medyczny, ewakuacyjny,
ratownictwa wodnego, lawinowego oraz drony. W nowopowstałym i nowocześnie wyposażonym
centrum w Równi k. Ustrzyk Dolnych, zostaną przeszkoleni ratownicy GOPR Grupy Bieszczadzkiej,
Lwowskiej Regionalnej Służby Kontrolno-Ratowniczej oraz strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych
z Gminy Ustrzyki Dolne. Zostanie również stworzony system koordynacji i prowadzenia
transgranicznych akcji ratunkowych. Drugi projekt „Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na terenach
przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę ftyzjatrycznego szpitala na 100 łóżek w Obwodzie
Zakarpackim i wdrożenia innowacyjnych metod monitorowania, profilaktyki i leczenia gruźlicy”,
ma na celu zredukowanie liczby wypadków zachorowania na gruźlicę na przygranicznych obszarach

wróć

Polski i Ukrainy poprzez budowę szpitala w miejscowości Nyzhnya Apsha w obwodzie Zakarpackim;
dostarczenie sprzętu medycznego, zaopatrzenia oraz medykamentów; stworzenie i wdrożenie
pilotażowych modeli wykrywania i leczenia gruźlicy; profesjonalne szkolenia personelu medycznego
oraz prowadzenie badań oraz określanie wytycznych dotyczących leczenia gruźlicy.
Program wydarzenia obfitował również w koncerty, pokazy artystyczne oraz wizytacje stoisk
promujących poszczególne regiony (w tym Województwo Podkarpackie). Podkarpacie, podczas
występów koncertowych, reprezentował regionalny zespół folklorystyczny „Łukawianie”.
Koszt wyjazdu: 3 813,40 zł (3 801,66 zł – kwota pokryta z budżetu województwa, 11,74 zł – kwota
refundowana)
17 – 19 września 2018 r., Lwów (Ukraina)
Udział w spotkaniu grupy sterującej projektem „P2L2 - PUBLIC POLICY LIVING LAB”
(Żywe laboratorium polityki publicznej).
Osoby uczestniczące w delegacji:

Marcin Garlak – Oddział wspierania innowacyjności regionu, Departament Rozwoju Regionalnego
Paweł Gmyrek – Oddział wspierania innowacyjności regionu, Departament Rozwoju Regionalnego
Uczestniczono w spotkaniu grupy sterującej projektem. W ramach spotkania, partnerzy projektu
przedstawili informacje nt. wdrażania „planów działań” wypracowanych w I fazie projektu, które mają na
celu poprawę regionalnych instrumentów polityki w zakresie wsparcia dla rozwoju zaawansowanych
materiałów. Omówiono także kwestię organizacji międzynarodowej konferencji podsumowującej
realizację projektu. Konferencja odbędzie się pod koniec realizacji projektu tj. w IV kw. 2019 r. Tematem,
który poruszony zostanie podczas konferencji będzie m.in. udział w tematycznych platformach
współpracy S3 – partnerzy projektu rozważają przystąpienie do platformy współpracy dedykowanej
zaawansowanym

materiałom,

w

ramach

JRC

S3

Platform

(Agendy

Komisji

Europejskiej

odpowiedzialnej za Strategie RIS3 i inteligentne specjalizacje).
Koszt wyjazdu: 5 241,86 zł (4 455,58 zł – kwota refundowana, 786,28 zł – kwota pokryta z budżetu
Województwa
17 – 20 września 2018 r., Preszów, Ździar (Słowacja)
Wizyta studyjna w ramach projektu CRinMA
Osoby uczestniczące w delegacji:
Aleksander Konopek – Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Paweł Kraus – Oddział zarządzania dziedzictwem i kształtowania polityki kulturalnej, Departamentu
Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

wróć

Spotkanie partnerów i interesariuszy projektu, mające na celu zapoznanie się z kilkoma lokalnymi
projektami dotyczącymi ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego w Karpatach
słowackich: zamek i skansen w Starej Lubowli, spływ tratwą po Dunajcu, muzeum w Ździarze. Oprócz
wizyt studyjnych w wymienionych instytucjach i miejscach, partnerzy projektu wzięli udział
w międzynarodowych warsztatach, spotkaniu roboczym w ramach grupy kierującej, mającym na celu
omówienie realizacji budżetu oraz działań merytorycznych w ramach projektu, a także zaplanowanie
kolejnych wizyt i działań. Partnerzy i interesariusze zwiedzili muzea, instytucje, obiekty dziedzictwa
kulturowego i naturalnego. Podczas spotkań z przedstawicielami 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 tworzenia planu działania, terminy
kolejnych wizyt studyjnych i międzynarodowych szkoleń.
Koszt wyjazdu: 2471,55 zł (kwota refundowana: 1732,95 zł – projekt CRinMA – Cultural Resources in
the Mountain Areas (Interreg Europe nr PGI01996, kwota pokryta z budżetu województwa: 738,60 zł)
18 – 19 września 2018 r., Mediolan (Włochy)
Udział szczycie grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów z Europejskiego Komitetu
Regionów poświęconym „lokalizmowi” (samorządności)
Osoby uczestniczące w delegacji:
Edgar Szewczyk – Przedstawiciel Województwa Podkarpackiego w Brukseli
Zorganizowany pod hasłem "Globalna wizja przyszłości Europy", szczyt poruszał kwestie takie jak
dostęp do usług miejskich, nierówności społeczne, zmiana klimatu, zarządzanie ryzykiem związanym
z katastrofami i migracja. Nawiązano kontakty z Wiceprzewodniczącym Senatu Republiki Włoskiej –
Ignazio La Russa, Prezydentem Lombardii – Atillio Fontana, Szefem Gabinetu Wicepremiera Republiki
Włoskiej M. Salviniego - Lorenzo Bernasconi, Dario Galli – włoskim podsekretarz stanu ds. rozwoju
gospodarczego, Wiceprzewodniczącą Rady Regionalnej Lombardii – Francescą Brianza.
Koszt wyjazdu: 1900,30 zł
20 – 23 września 2018 r., Basivka, Lwów (Ukraina)
Wsparcie organizacji finału konkursu szkolnego dla młodzieży z Polski, Białorusi i Ukrainy
organizowanego przez Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 20142020, w ramach Europejskiego Dnia Współpracy

wróć

Osoby uczestniczące w delegacji:
Alicja Wosik – Biuro Oddział Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA
2014-2020 w Rzeszowie
Wyjazd wynikał z obowiązków nałożonych przez WST na polski Oddział Programu z siedzibą
w Rzeszowie. Założone cele: wsparcie organizacji finału konkursu szkolnego dla młodzieży z Polski,
Białorusi i Ukrainy organizowanego przez Program, w ramach Europejskiego Dnia Współpracy
(European Cooperation Day) 2018 poprzez pilotowanie i logistykę grupy polskiej, wsparcie głównych
organizatorów w realizacji ich zadań - zostały osiągnięte. W wyjeździe wzięło udział 8 reprezentacji
polskich szkół z terenu kwalifikowalnego Programu, w tym 3 z województwa podkarpackiego.
Koszt wyjazdu: 190, 22 zł (kwota refundowana, pokryta z Projektu BU02 finansowana z Programu
Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020)
21 – 23 września 2018 r., Lwów (Ukraina)
Udział w spotkaniach w celu przygotowania wspólnych wniosków projektowych w ramach
II naboru Programu Współpracy Transgranicznej PL –BY – UA
Osoby uczestniczące w delegacji:
Maria Michur – Ziemba – z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
W trakcie spotkań roboczych przygotowano wspólne wnioski aplikacyjne (mikroprojekty) w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA, które zostaną złożone wspólnie z parterami
ukraińskimi w ramach drugiego naboru. Opracowano ostateczne koncepcje wniosków, budżety
parterów oraz harmonogram prac związanych ze złożeniem wspólnych wniosków.
Koszt wyjazdu: 964, 70 zł
24 – 27 września 2018 r., Gaz (Austria)
Udział w targach AutoContact’18 w ramach misji gospodarczej do Graz
Osoby uczestniczące w delegacji:
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Maciej Jaskot – Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej
Mariusz Stec – Oddział Współpracy Gospodarczej, Departament Promocji i Współpracy Gospodarczej
Tomasz Zimny – kierowca
Promowano Województwo Podkarpackie. Zaprezentowano ofertę oraz potencjał firm z branży
motoryzacyjnej zrzeszonych w klastrze Wschodni Sojusz Motoryzacyjny oraz w Stowarzyszeniu Polska
Grupa Motoryzacyjna. Rozpoznano możliwości pod kątem wymiany handlowej oraz zwiększenia
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portfolio odbiorców, a tym samym potencjału eksportowego dla przedsiębiorców z regionu
podkarpackiego. Podjęto działania na rzecz realizacji porozumienia dotyczącego współpracy pomiędzy
regionami partnerskimi, Styrią i Województwem Podkarpackim. Zajmowano się obsługą stoiska
Województwa Podkarpackiego. Stoisko na targach ILA Berlin było wspólnym przedsięwzięciem
Województwa Podkarpackiego, oraz Wschodniego Sojuszu Motoryzacyjnego. Pierwsze 2 dni misji
dedykowane były wizytom studyjnym i rozmowom B2B. Firmy z regionu Podkarpackiego aktywnie
uczestniczyły w rozmowach, w ramach misji organizowanych przez Województwo Podkarpackie.
Przedstawiciele Województwa Podkarpackiego oraz firmy uczestniczyli wizytach studyjnych
w klastrze motoryzacyjnym ACstyria, Magna Steyer Fahrzeugtechnik, Ejot, Austria Druckguss,
ZF Lemforder Achssysteme oraz spotkali się z następującymi firmami i instytucjami: Projekt Spielberg,
Fraunhofer, ZF Lebring, Linz Center Mat., Cybertec, Stadtgemeinde Hartberg, Rockwell, Land
Brandenburg, Sciencepark. Bezpośrednim efektem odbytych spotkań, oprócz promocji potencjału
gospodarczego województwa, ma być zorganizowanie misji do Województwa Podkarpackiego dla firm
austriackich z sektora motoryzacyjnego. Strona austriacka, klaster motoryzacyjny ACstyria oraz premier
regionu Styria, wyrazili chęć zaangażowania się w ww. przedsięwzięcie oraz duże zainteresowanie
Forum Europa – Ukraina oraz Aerospace & Defense Meetings.
Koszt wyjazdu: 45 944,35 zł (39 772,14 zł – kwota refundowana, 6.172,21 zł – kwota pokryta z budżetu
województwa)
24 – 27 września 2018 r., Budapeszt, Eger (Węgry)
Udział w wyjeździe studyjnym organizowanym przez PODR w Boguchwale dotyczącym działania
na rzecz poszukiwania partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Osoby uczestniczące w delegacji:
Bogdan Lekacz – Oddział monitoringu i sprawozdawczości, Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich
Wyjazd studyjny miał na celu zapoznanie uczestników z regułami funkcjonowania branży produkcji
przetwórstwa owocowego na terenie Węgier. Ponadto mieli oni również okazję poznania możliwości
współpracy różnych podmiotów wchodzących w skład grup operacyjnych: rolników, stowarzyszeń,
przedsiębiorców, doradców rolniczych, uczelni wyższych oraz tworzenia krótkich łańcuchów dostaw.
Wizyta na Węgrzech – w regionie, który charakteryzuje się podobną strukturą produkcji rolnej jak
w województwie podkarpackim – była okazją do budowania platformy współpracy środowisk
wspierających wdrażanie innowacji w dziedzinie produkcji i przetwórstwa owoców na poziomie
krajowym, regionalnym i międzynarodowym
Koszt wyjazdu: 180,21 zł
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25 września 2018 r., Francja, Paryż, Amiens. Laon, Plessis-Robinsons
Udział w wizycie studyjnej w ramach projektu: „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego
w Polsce”
Osoby uczestniczące w delegacji:
Antoni Jeż – Oddział koordynacji, współpracy i nadzoru, Departament Rozwoju Regionalnego
Zapoznano się z funkcjonowaniem systemu partnerstwa publiczno-prywatnego we Francji, uzyskano
informacje od podmiotów stosujących PPP o zaletach takiej formuły i korzyściach dla podmiotów
publicznych. Przeprowadzone zostały wizyty na obiektach budowanych w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego.
Koszt wyjazdu: 266 zł
26 – 27 września 2018 r., Tarnopol (Ukraina)
Udział w seminarium pt. „Practical aspects of attracting foregin direct investments and suport
to investors at local level”
Osoby uczestniczące w delegacji:
Paweł Wais – z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego
Udział w seminarium i wygłoszenie dwóch prezentacji pt. „Assesment of investment potential at the local
level oraz “Investor service at the regional and local level”.
Koszt wyjazdu 156,39 zł
28 września 2018 r., Rzeszów
Prezentacja województwa podkarpackiego oraz spotkanie z przedstawicielami Politechniki oraz
spotkanie z firmą Siegma Consult
Osoby uczestniczące w delegacji po stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
Katarzyna Schab – Oddział wspierania rozwoju gospodarczego, Departament Rozwoju Regionalnego

Zaprezentowano przedstawicielowi Uniwersytetu potencjał województwa, odbyto również spotkanie
z przedstawicielem Politechniki Rzeszowskiej oraz firmą Siegma Consult.
Koszt przyjęcia delegacji: bezkosztowa
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Podsumowanie wyjazdów zagranicznych członków Zarządu Województwa
Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych
delegacji przez Urząd Marszałkowski w III kwartale 2018
WYJAZDY ZAGRANICZNE
Liczba wyjazdów zagranicznych

23

Główne destynacje

Ukraina (11); Białoruś (2); Hiszpania (2); W. Brytania
(1); Rumunia (1); Słowacja (1); Włochy (1); Austria
(2); Węgry (1); Francja (1)

Łączny koszt wyjazdów

123 232, 49 zł

Koszty refundowane

61 376, 02 zł

Koszty pokryte z budżetu

61 856, 47 zł

województwa
PRZYJMOWANE DELEGACJE
Liczba przyjętych delegacji

4

Łączny koszt przyjęcia delegacji

132, 01 zł
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KZ.I.0021.15.2018.EG
INFORMACJA
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji
w okresie od 15 października 2018 r. do 09 listopada 2018 r.
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego
obradował na posiedzeniach:
 nr 482 w dniu 15 października 2018 r.,
 nr 483 w dniu 16 października 2018 r.,
 nr 484 w dniu 22 października 2018 r.,
 nr 485 w dniu 23 października 2018 r.,
 nr 486 w dniu 23 października 2018 r.,
 nr 487 w dniu 24 października 2018 r.,
 nr 488 w dniu 26 października 2018 r.,
 nr 489 w dniu 29 października 2018 r.,
 nr 490 w dniu 30 października 2018 r.,
 nr 491 w dniu 31 października 2018 r.,
 nr 492 w dniu 06 listopada 2018 r.,
 nr 493 w dniu 09 listopada 2018 r.
Przedmiotem 482. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu
15 października 2018 r. były następujące tematy:
I.

Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
- wskazania członków Zarządu Województwa Podkarpackiego do dokonania
czynności prawnych polegających na zawarciu ramowej umowy pożyczki
długoterminowej.

II. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie:
- zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na
lata 2018 - 2042.
III. Informacje dla Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
1. Informacja dotycząca zmian w ramach III osi priorytetowej Czysta energia
RPO WP 2014 – 2020.
IV.
Informacja dla Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie:
1. Prezentacja koncepcji architektonicznej Podkarpackiego Centrum Nauki.
Przedmiotem 483. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 16
października 2018 r. były następujące tematy:
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 wyrażenia woli zawarcia umowy zbycia akcji w Spółce Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna bez wynagrodzenia celem ich
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dobrowolnego umorzenia na rzecz Spółki Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego Spółka Akcyjna,
zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Rzeszowie sygn. akt I SA/Rz 778/18,
promocji Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji,
uchwałę Zarządu w sprawie zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań
budżetowych na 2018r. realizowanych przez Departament Rozwoju
Regionalnego,
uchwałę Zarządu w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy o przyznanie dotacji
w związku z realizacją projektu pn. Kondycja społeczno-gospodarcza rodzin
z uwzględnieniem zjawiska depopulacji,
wyznaczenia osób, które uczestniczyć będą w odbiorze zadania
pn.: „Zagospodarowanie szlaku turystycznego na Korbanie”,
zlecenia opracowania ekspertyzy pn. „Analiza potencjałów i kierunków
wykorzystania lotnisk i lądowisk zlokalizowanych na obszarze województwa
podkarpackiego,
zatwierdzenia
Listy
ocenionych
projektów
oraz
wyboru
projektu
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura
drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014-2020
nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-012/18,
zmiany uchwały nr 422 / 8807 / 18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 zmienionej
uchwałą nr 422 / 8808 / 18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. oraz uchwałą nr 459 / 9593
/ 18 z dnia 7 sierpnia 2018,
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0106/16
pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
Powiatu Strzyżowskiego”, realizowanego przez Powiat Strzyżowski w ramach
RPO WP na lata 2014-2020,
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0131/16
pn. „Termomodernizacja dwóch budynków wielorodzinnych wraz z modernizacją
oświetlenia i montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej w postaci ogniw
fotowoltaicznych przy ul. Broniewskiego w Leżajsku”, realizowanego przez
Leżajską Spółdzielnię Mieszkaniową w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności
energetycznej
budynków
wielorodzinnych
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„IGLOOPOL” w Dębicy” nr RPPK.03.02.00-18-0150/16 realizowanego przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „IGLOOPOL” w Dębicy w ramach RPO WP na lata
2014-2020,
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0001/16
pn. „Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez
modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu”, realizowanego przez
MPEC Sp. z o.o. w Mielcu w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Zwiększenie udziału
energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” nr RPPK.03.04.00-18-0002/17
realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
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 wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej i przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektów pn.: „Budowa
łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów
– Południe do drogi krajowej nr 19 – Etap I” nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 oraz
„Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do
węzła „Rzeszów Północ” – Etap I” nr RPPK.05.01.00-18-0013/17 - wybranych do
dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0109/17
realizowanego przez Zakład Kamieniarski ”GRANITEX” s.c. w ramach osi
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0348/17
realizowanego przez SPEED OIL Spółka Jawna Bogdan Gonet, Marek Gonet,
Artur Buczek, Bogdan Toropolski, Waldemar Cebula w ramach osi priorytetowej I
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
 rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu oraz zmiany Uchwały
nr 330/7085/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru projektów do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie
MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020 (nabór 2016),
 zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów
chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku,
 zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu przebudów dróg
wojewódzkich w 2018 roku,
 przyjęcia pomocy rzeczowej Gminy Krzeszów,
 wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,
 ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie
zimowym 2018/2019,
 oklejenia ścian bocznych poszycia zewnętrznego pojazdu serii SA135-013,
 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament
Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa
Podkarpackiego na 2018 r.,
 wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa,
 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu
Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
 informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018,
 zmiany uchwały nr 310/7425/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 stycznia 2014 r. zmienionej uchwałą nr 362/8649/14
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 czerwca 2014 r.
zmienionej uchwałą Nr 80/1855/2015 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 4 sierpnia 2015 r. zmienionej uchwałą Nr 163/3370/16
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2016 r.
zmienionej uchwałą Nr 452/9475/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad realizacji
3
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programu wspierającego rodziny wielodzietne z Województwa Podkarpackiego
zwanego „Wojewódzką Kartą Dużej Rodziny”,
zmiany Uchwały nr 415/8705/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków
finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w roku 2018
zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich
Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”,
uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Razem łatwiej”,
zgłoszonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną Koło w Mielcu, ul. Wojsławska 278, 39-300 Mielec w ramach
realizacji „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata
2008-2020”,
wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na
przekazanie zbędnych ruchomych aktywów trwałych,
przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im.
Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Wykonanie niezbędnych
remontów wynikających z zaleceń pokontrolnych Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Rzeszowie”,
przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św.
Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Wymiana
wyeksploatowanego sprzętu medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”,
przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św.
Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa budynku
Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie”,
przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św.
Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie Centrum
Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św.
Jadwigi Królowej w Rzeszowie”,
przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im.
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Remont sanitariatów
i instalacją wod-kan brudowników w pionie budynku A oraz naprawa sprzętu
medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie”,
przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego
im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie
niezbędnych remontów w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej”,
przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana baterii
UPS w budynkach D, E i F2 w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu”,
zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.,
zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków
żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie:
4
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 przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie
2030,
 zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II
w Krośnie,
 zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
Postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Baranówka 1”,
 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Judaszówka 1”,
 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
USŁUGI ROZBÓRZ w Gminie Przeworsk,
 uzgodnienia projektu VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
Decyzje Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15.11.2015 r. znak
GT.I-7014/16/1/05, zmieniającej decyzję Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 15.02.2015 r. znak GT.I-7014/16/1/05,
 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie.
Pozostały temat:
 Informacja o zleceniach płatności ze środków EFRR i EFS przekazanych
do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz
beneficjentów przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Pośredniczącą –
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach RPO WP 2014 – 2020
w miesiącu wrześniu 2018 r.
 Informacja dotycząca Aneksów do umowy o dofinansowanie projektów w ramach
działania 1.1 A RPO WP na lata 2007 – 2013 „STRATEGIA WYJŚCIA”
podpisanych przez Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 Informacja w sprawie dwóch projektów przedłożonych do realizacji przez Spółkę
„Uzdrowisko Rymanów” S.A., współfinansowanych ze środków Województwa
Podkarpackiego i PRO WP na lata 2014-2020 w ramach działania 6.1 Rozwój
potencjału endogenicznego regionu.
 Sprawozdanie z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych Podkarpackiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie za okres od 1 września
do 30 września 2018 r.
 Informacja o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego.
Przedmiotem 484. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu
22 października 2018 r. były następujące tematy :
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:


przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.,
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przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na
lata 2018 – 2042.

Przedmiotem 485. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu
23 października 2018 r. były następujące tematy:
I. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
zmiany uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na
lata 2014 – 2020,
zmiany Uchwały Nr 422/8797/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia
zaktualizowanych wzorów dokumentów dotyczących ustanowienia hipoteki
wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem
hipoteki na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej
realizacji
umowy
o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych VII-IX Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy z dnia 24 maja 2018 r.
z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w sprawie finansowania
zadań z tytułu zarządzania Podkarpackim Parkiem NaukowoTechnologicznym,
wyrażenia zgody na przedłużenie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu
Pracy
w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń,
zawarcia aneksu nr 9 do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/125/15 z dnia 23
grudnia 2015 roku, ze zmianami, pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju
a Województwem Podkarpackim, dotyczącej przekazania dotacji celowej
na realizację zadania, polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo
aktualizacji programów rewitalizacji,
przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania
3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów
niskoemisyjnych – budynki pasywne Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie
konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3
Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów
niskoemisyjnych – budynki pasywne Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
zmiany uchwały nr 333/7164/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
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działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020
zmienionej uchwałą nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr
340/7331/17 z dnia19 września 2017 r., uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14
grudnia 2017 r. oraz uchwałą nr 452/9442/18 z 10 lipca 2018 r.,- wydłużenia
terminu realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0011/17 pn. „Budowa
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w tym odpadów
niebezpiecznych w miejscowości Sieniawa” realizowanego przez Gminę
Sieniawa w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i
dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-180015/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna”
realizowanego przez Miasto Radymno, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0017/17
pn. „Przebudowa i rozbudowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni
ścieków do przepustowości 500 [m3/d] i rlm=4000 w miejscowości Sadkowa
Góra” realizowanego przez Gminę Borowa w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0046/16 pn.
„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Padew Narodowa”,
realizowanego przez Gminę Padew Narodowa, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-180085 pn. „Konserwacja zabytkowego kościoła pw. św. Stanisława Biskupa i
Męczennika w Łańcucie wraz z otoczeniem” realizowanego przez Parafię
Rzymsko-Katolicką pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie w
ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-180086/16 pn. „Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców
MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Mielcu” realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-180006/16 pn. „Zwiększenie dostępności usług dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym poprzez przebudowę budynku MGOPS w Zagórzu”
realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0043/16 pn.
„Poprawa dostępności usług społecznych na terenie Gminy Grodzisko Dolne”
realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu RPPK.06.04.02-180007/16, pn. „Dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu
Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej – część II” realizowanego przez
Powiat Jasielski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-180083/16 pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz
z przebudową sali gimnastycznej”, realizowanego przez Gminę Grodzisko
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Dolne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-180026/17
realizowanego
przez
SICON
Spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, w ramach osi priorytetowej I
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-180279/17 realizowanego przez COMPLEX-PARTNER Sp. z o.o. w ramach osi
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej,
opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej,
opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej,
opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej,
ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego za pojazdy szynowe,
zmiany uchwały Nr 397/8356/18 z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.:
„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk –
Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr
870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk”
w miejscowości Gorliczyna”,
oklejenia ścian bocznych poszycia zewnętrznego pojazdu serii SA 135-023,
zmiany Uchwały Nr 395/8246/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji
remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku,
zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów
chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku,
zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych
z realizacją projektu pn. Promocja Gospodarcza Województwa
Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w roku 2018,
wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert
na dofinansowanie w roku 2018 zadań własnych realizowanych przez
organizacje z udziałem środków zewnętrznych,
wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru,
wydania opinii do planu wdrożenia działania Muzeum Polaków Ratujących
Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej na rok
2019,
zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych
przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 rok,
przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Zaczerniu gmina
Trzebownisko oraz Rudnej Małej gmina Głogów Małopolski, będących
własnością Województwa Podkarpackiego,
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wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń przez Podkarpacki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji dla Rejonowego
Związku Spółek Wodnych w Mielcu,
wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń przez Podkarpacki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji dla Rejonowego
Związku Spółek Wodnych w Krośnie,
przekazania środka trwałego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Rzeszowie w likwidacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
przekazania środków trwałych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Rzeszowie w likwidacji na rzecz Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie,
przekazania środka trwałego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Rzeszowie w likwidacji na rzecz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego Rzeszowie,
przekazania środka trwałego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Rzeszowie w likwidacji na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św.
Ojca Pio w Przemyślu,
udzielenia pełnomocnictwa,
wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania i
złożenia Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 w 2018 roku,
przystąpienia do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie wpisania instalacji
mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
zlokalizowanej w Wolicy jako instalacji o statusie Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
upoważnienia do przeprowadzenia postępowania związanego z aktualizacją
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022,
zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach
budżetu
na 2018 r.,
przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Rozbudowa i wyposażenie
Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego
w Rzeszowie”,
przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu ambulansu
sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego
w Rzeszowie,
przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego
w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup aparatu densytometr do Zakładu
Diagnostyki Obrazowej WZS”,
zmiany Uchwały Nr 399/8406/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji celowej
dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie na realizację
zadania „Zakup aparatu RTG kostno-płucnego do Zakładu Diagnostyki
Obrazowej WZS”,
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wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła
II w Krośnie na zbycie aparatury i sprzętu medycznego,
wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła
II w Krośnie na zbycie aparatury i sprzętu medycznego oraz samochodu
ciężarowego,
wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła
II w Krośnie na zakup aparatury i sprzętu medycznego,
wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie na zakup czterech ambulansów systemowych,
zmiany Uchwały Nr 442/9288/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody
dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na nabycie
aparatury i sprzętu medycznego,
reprezentowania
Województwa
Podkarpackiego
na
Zwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników Spółki AMTS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością,
zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.

II. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie:
- zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 24 lutego 2014 roku
Nr XLIII/871/14 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży
nieruchomości położonej w Jasionce gm. Trzebownisko.
III. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
- wskazania nowego terminu na rozpoznanie odwołania Pana Arkadiusza Kuca,
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą AREL Arkadiusz Kuc,
ul. Dworcowa 5, 38-700 Ustrzyki Dolne od decyzji Zarządu Województwa
Podkarpackiego Nr RPPK.IZ.UMWPK_-O0569/14/02 z dnia 4 lipca 2018 r.
odmawiającej udzielenia ulgi poprzez rozłożenie na raty spłaty należności
wynikającej z decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 maja
2016 r., Nr RPPK.IZ.UMWPK_-O0569/14/01 do dnia 26 listopada 2018 r.,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Opaka 2018”,
- uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Krowica Sama 2018”,
- uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Czarna Pastwiska II w miejscowości Czarna, Gmina Czarna, Powiat Łańcucki,
Województwo Podkarpackie,
- uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE,
- uzgodnienia projektu zmiany Nr 209/21/2010 Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 137/8/2006 w rejonie ulicy Zawiszy
Czarnego-1 w Rzeszowie – 3.
IV. Informacja dla Zarządu Województwa Podkarpackiego:
1. Informacja przedstawiająca kwartalne zestawienie nieprawidłowości
niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej w ramach RPO WP 2014
– 2020 za II kwartał 2018 r.
V. Sprawy różne.
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1. Wniosek o akceptację w związku z realizacją w systemie „projektuj i buduj”
zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 na odcinku
od miejscowości Zapałów do miejscowości Oleszyce”.
Przedmiotem 486. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu
23 października 2018 r. był następujący temat:
I.

Pierwsze prace nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.
oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Przedmiotem 487. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu
24 października 2018 r. były następujące tematy:
I. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 zmiany uchwały nr 404/8481/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowofinansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji,
Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu
Województwa Podkarpackiego na rok 2018,
 zwolnienia cudzoziemca Vasylyny Myhal z opłaty za naukę w MedycznoSpołecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku,
 zmiany uchwały w sprawie przyznania stypendiów dla słuchaczy uczących się
w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie,
 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.,
 zmiany Uchwały Nr 396/8323/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków
żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2018 r.
II. Pozostałe tematy:
 Informacja w sprawie dwóch projektów przedłożonych do realizacji przez Spółkę
„Uzdrowisko Rymanów” S.A., współfinansowanych ze środków Województwa
Podkarpackiego i PRO WP na lata 2014-2020 w ramach działania 6.1 Rozwój
potencjału endogenicznego regionu /propozycja decyzji kierunkowych/.
 Informacja na temat czynności kontrolnych przeprowadzonych w Podkarpackim
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,
 Informacja wstępna z kontroli w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Łańcucie.
 Prace nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.
oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.
Przedmiotem 488. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu
26 października 2018 r. były następujące tematy:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:



zmiany uchwały Nr 191/3904/16 z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie pozytywnego
zaopiniowania Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu
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Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,
przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie w trybie
pozakonkursowym
projektu
Stowarzyszenia
Rzeszowskiego
Obszaru
Funkcjonalnego pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III.
Czysta energia działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3
Realizacja planów niskoemisyjnych - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020, nr RPPK.03.03.03-IZ.00-18-001/18,
ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym projektu
Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Wymiana źródeł
ciepła na terenie ROF” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działania 3.3
Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych
- Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr RPPK.03.03.03-IZ.00-18001/18,
przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w trybie
pozakonkursowym 4 projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działania 3.4 Rozwój
OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr
RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18,
ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym 4
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
osi priorytetowej III. Czysta energia działania 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18.

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego:


zmiany Uchwały Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
5 stycznia 2017 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Podkarpackiego 2022.

3. Pozostałe tematy:




Informacja w sprawie rozstrzygnięcia możliwości identyfikacji propozycji projektu
pozakonkursowego pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” złożonej
przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie planowanej do realizacji w ramach
Działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna Poddziałania 6.4.4 Instytucje
popularyzujące naukę SZOOP RPO WP 2014-2020,
prace nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2019 r.
oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego.

Przedmiotem 489. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu
29 października 2018 r. był następujący temat:
1. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
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− nadania Panu Franciszkowi Tereszkiewiczowi Odznaki Honorowej „Zasłużony dla
Województwa Podkarpackiego”.
Przedmiotem 490. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu
30 października 2018 r. były następujące tematy:
1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
− przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji
Zarządzającej
Regionalnym
Programem
Operacyjnym
Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2019 rok,
− udzielenia pełnomocnictwa,
− udzielenia pełnomocnictwa,
− wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń,
− wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń,
− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0027/16
pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowowychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”, realizowanego
przez Powiat Jarosławski w ramach RPO WP na lata 2014-2020,
− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0033/16
pn. „Modernizacja energetyczna budynku warsztatów rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych przy Zakładzie Aktywności Zawodowej
w Nowej Sarzynie” realizowanego przez Stowarzyszenie „DOBRY DOM” w ramach
RPO WP na lata 2014 -2020,
− wydłużenia terminu realizacji projektu RPPK.04.02.00-18-0019/17 pn. „Budowa
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodzisku Dolnym”
realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.2
Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,
− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0048/16
„Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce” realizowanego
przez Gminę Oleszyce w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0071/16
pn. „Renowacja i konserwacja zabytkowego wnętrza Bazyliki OO. Bernardynów w
Rzeszowie – etap II oraz remont Auli Jana Pawła II dla ekspozycji ruchomych
zabytków Klasztoru” realizowanego przez Zakon Braci Mniejszych OO.
Bernardynów Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu własnego nr RPPK.04.04.0018-0092/16 pn. „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta
Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego” realizowanego w ramach osi
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,
− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0093/16 pn.
„Renowacja zabytkowego budynku kościoła p.w. Świętej Marii Magdaleny w
Kurzynie Średniej wraz z zabytkowym mieniem ruchomym oraz z
13

wróć

−
−
−
−

−

−

−

−

−
−

−
−
−
−
−

zagospodarowaniem przyległego otoczenia”, realizowanego przez Parafię
Rzymskokatolicką p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020,
decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020,
decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020,
decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020,
przyjęcia Regulaminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie
pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości –
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Typ projektu: Strefy aktywności
gospodarczej
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18,
ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi
priorytetowej, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014–2020 – Numer RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18,
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0490/17
realizowanego
przez
INTERVI
SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i
innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0249/17
realizowanego przez Andrzej Bachurski Zakład Budowlano-Remontowy "ANMAR"
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020,
wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0278/17
realizowanego przez New Anna Cosmetics Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
zmieniająca Uchwałę Nr 399/8388/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z
dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2018 r.,
zmiany uchwały Nr 422/8822/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia
zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Budowa nowego
odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do
ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”,
opinii do wniosku o wydanie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
opinii do wniosku o wydanie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
opinii do wniosku o wydanie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
opinii do wniosku o wydanie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
opinii do wniosku o wydanie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
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− opinii do wniosku o wydanie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
− opinii do wniosku o wydanie decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
− zmiany uchwały Nr 438/9197/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
12 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze
środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z
realizacją zadania pn. „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta
Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr
1404R)”,
− zmiany Uchwały Nr 396/8312/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia planu przebudów dróg
wojewódzkich w 2018 roku,
− wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie wyrażenia
zgody na zaciągnięcie przez ”Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. zobowiązania
poprzez zawarcie umów na świadczenie usług utrzymania w czystości taboru
kolejowego na terenie 14 Oddziałów Spółki o wartości przewyższającej
20 000 000,00 zł netto, wynoszącej 58 392 609,10 zł netto,
− zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli na rok 2018,
− udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku,
− wyrażenia zgody na ustalenie wysokości opłat za korzystanie z Internatu
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Rzeszowie,
− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie oraz zatwierdzenia czynności w związku
z przystąpieniem do realizacji projektu Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV),
− wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego,
− wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego,
− wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie mienia ruchomego,
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku,
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie,
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej,
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. A.
Malawskiego w Rzeszowie,
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie,
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Rzeszowie,
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie.
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu,
− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej
w Przemyślu,
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− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii
w Bolestraszycach,
− wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu nieruchomości dla Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie,
− wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia nieruchomości dla Wojewody
Podkarpackiego,
− wyrażenia opinii dotyczącej zniesienia urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego
„Duża Leluta” położonego w gm. Brzozów pow. brzozowski,
− zmiany Uchwały Nr 483/10241/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania dotacji
podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wymiana baterii UPS
w budynkach D, E i F2 w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu”,
− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „SENIOR W
STOLICY” przez Stowarzyszenie Miłośników Cergowej,
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.,
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.,
− planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2018 r.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
− zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.
3. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
− wygaszenia trwałego zarządu sprawowanego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu,
− wygaszenia trwałego zarządu sprawowanego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych na nieruchomościach w Wilczej Woli,
− wygaszenia trwałego zarządu sprawowanego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych na nieruchomościach przy ul. Korczaka w Mielcu,
− wygaszenia trwałego zarządu sprawowanego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych na nieruchomościach przy ul. Słowackiego w Lubaczowie,
− wygaszenia trwałego zarządu sprawowanego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych na nieruchomościach przy ul. Żółkiewskiego w Krośnie,
− wygaszenia trwałego zarządu sprawowanego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych na nieruchomości przy ul. Kiczury w Sanoku,
− wygaszenia trwałego zarządu sprawowanego przez Podkarpacki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych na nieruchomości przy ul. Piłsudskiego w Sanoku.
4. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
− wskazania nowego terminu na rozpoznanie wniosku MILMEX Systemy
Komputerowe Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Jagiellońska 40; 41-200 Sosnowiec,
o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Zarządu Województwa
Podkarpackiego
Nr RPPK.IZ.UMWPK_-O0861/16/00 z dnia 24 lipca 2018 r., do dnia 3 grudnia
2018 r.,
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla
obszaru przy ul. Mikołaja Kopernika w Przeworsku,
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− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Huta Poręby 6”,
− uzgodnienia
projektu
zmiany
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła.
5. Pozostałe tematy.
1. Informacja dotycząca możliwości zwiększenia wartości projektu nr RPPK.06.02.0118-0021/17 pn. „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców
województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”.
2. Informacja dotycząca metodologii rozliczania kosztów związanych z realizacją
Umowy powierzenia realizowania zadań publicznych z dnia 25.09.2017 r. przez
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.”.
3. Informacja o zwrotach środków dokonanych na rachunek Ministra Finansów,
dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych przez Bank
Gospodarstw Krajowego odnoszących się do Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.
4. Wniosek o podjęcie decyzji w zakresie formy obsługi prawnej postępowań
dot. projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo
podkarpackie” oraz powierzenie przygotowania i przeprowadzenia przez Dyrektora
Departamentu Organizacyjno-Prawnego niezbędnych w tym zakresie procedur
związanych z udzieleniem zamówienia publicznego.
5. Informacja nt. zadań drogowych planowanych do realizacji w perspektywie
po 2020 r.
Przedmiotem 491. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu
31 października 2018 r. był następujący temat:
I. Rozwój Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego w perspektywie Samorządu
Województwa Podkarpackiego:
a)
podsumowanie dotychczasowych działań,
b)
plany na przyszłość.
Przedmiotem 492. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu
06 listopada 2018 r. były następujące tematy:
I. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 udzielenia pełnomocnictwa,
 przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji realizacji projektów w osi priorytetowej
X Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020,
 przyjęcia projektu zaktualizowanego Planu ewaluacji Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
 przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok 2019 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0069/17
pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski,
Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast: Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”,
realizowanego przez Gminę Lubaczów, w ramach osi priorytetowej III „Czysta
energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020,
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 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0017/16
pn. „Prace konserwatorskie zabytkowego Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w
Soninie – nowa oferta kulturalna regionu”, realizowanego przez Parafię
Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Soninie w ramach osi
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,
 zmiany Uchwały Nr 396/8310/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 6 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów
chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2018 roku,
 zmiany uchwały Nr 433/9030/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków
budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją
zadania pn.: „Budowa DW na 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku
Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece
Borowina”,
 udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie,
 zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Krośnie,
 ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium Marszałka
Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu
stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego na rok
akademicki 2018/2019,
 powołania Komisji stypendialnej w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne
uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2018/2019,
 powołania Komisji stypendialnej w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie
ogólne – rok szkolny 2018/2019,
 przyznania/nieprzyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa
Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2018 r.,
 wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Tarnobrzega na lata 2019-2022 z uwzględnieniem Perspektywy do roku 2026,
 wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania i złożenia
Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi
na lata 2017-2020 w 2018 roku,
 nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Kozłowie gmina Dębica,
 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Podkarpackiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy na oddanie w najem pomieszczeń
Poradni Zdrowia Psychicznego,
 rozliczeń dotacji przyznanych Uchwałą Nr 417/8724/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r.
o podziale środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2018 (z późn. zm.),
 wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Teatr im. Wandy
Siemaszkowej w Rzeszowie,
 udzielenia pełnomocnictwa,
 powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień
w Rzeszowie,
 zmiany Uchwały Nr 483/10239/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyznania dotacji
podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Remont sanitariatów i instalacją
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wod-kan brudowników w pionie budynku A oraz naprawa sprzętu medycznego
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,
zmiany Uchwały Nr 369/7731/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności
Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Fundacja In Corpore,
zmiany Uchwały Nr 369/7730/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza
kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej na rok 2018 Zakładu Aktywności
Zawodowej w Nowej Sarzynie, zmienioną Uchwałą Nr 427/8915/18 Zarządu
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 maja 2018 r.
zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.,
upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.

II.

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie:
 zmiany Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów
z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2018,
 wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu
Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka
Chopina w Rzeszowie.

III. Decyzje Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie (5 decyzji).
IV. Pozostałe tematy:
 Informacja dla Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dotycząca
odstąpienia od przeprowadzenia planowanego na listopad 2018 r. naboru
wniosków o dofinansowanie w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych.
 Informacja w sprawie możliwości dokonania zmian zakresu rzeczowego projektu
pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności
i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.
Przedmiotem 493 posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu
9 listopada 2018 r. były następujące tematy:
I. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 przyjęcia Projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2019
rok,
 przyjęcia
projektu
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej
Województwa
Podkarpackiego na lata 2019 – 2042,
 zmiany Uchwały Nr 399/8407/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań
z zakresu medycyny pracy w roku 2018.,
 zmiany Nr Uchwały 399/8408/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań
z zakresu medycyny pracy w roku 2018.
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II. Pozostałe tematy.
1. Informacja o wynikach finansowych (w porównaniu sierpień 2018 r. do sierpnia
2017 r.) podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa
Podkarpackiego jest organem tworzącym.

Treść podjętych uchwał znajduje się na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego:
http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/uchwaly-zarzadu
Ponadto Członkowie Zarządu – w ramach upoważnień udzielonych im przez Marszałka
Województwa – sprawowali bieżący nadzór nad działalnością poszczególnych
Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych.
Informację niniejszą opracowano w Kancelarii Zarządu na podstawie protokołów posiedzeń
Zarządu Województwa Podkarpackiego.
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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji
uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego
podjętych na LXII sesji w dniu 29 października 2018 r.

Wszystkie uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do legalizacji organom
nadzoru. Uchwały wymagające publikacji zostały przekazane do Redakcji Dziennika
Urzędowego Województwa Podkarpackiego.
Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej:
- Uchwała Nr LXII/978/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
29 października 2018 r. w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim
Ośrodku Terapii Uzależnień w Rzeszowie - uchwała jest w trakcie realizacji,
- Uchwała Nr LXII/979/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
29 października 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - uchwałę przekazano dyrektorowi podmiotu
leczniczego,
Uchwały realizowane w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego:
- LXII/973/18 zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/463/16 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w latach 20172019 – kopia ww. uchwały została przesłana do wiadomości Starosty Sanockiego –
uchwała w trakcie realizacji,
- LXII/974/18 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego – na
podstawie powyższej uchwały przygotowano projekty umów i aneksów, które zostały
zaopiniowane przez radcę prawnego i przekazane do Departamentu Budżetu
i Finansów w celu otrzymania kontrasygnaty - uchwała w trakcie realizacji,
Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki
Mieniem:
- LXII/975/18 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
położonej w Sanoku, przy ul. Kiczury na rzecz Gminy Miasta Sanoka – w trakcie
realizacji - dnia 31.10.2018 r. podano do publicznej wiadomości wykaz o
przeznaczeniu nieruchomości do zbycia,
Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów:
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- LXII/976/18 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2018 r.
– o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmian zawiadomiono wg
właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek
organizacyjnych,
- LXII/977/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2018 – 2042 – o zmianach w WPF wynikających z uchwały
zawiadomiono wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów
jednostek organizacyjnych,
Uchwały realizowane w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu
Zbiorowego:
- LXII/980/18 w sprawie zmiany uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo
Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – uchwała
została przekazana do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich celem
realizacji,
Uchwały realizowane w Departamencie Promocji i Współpracy Gospodarczej:
- LXII/981/18 w sprawie wyrażenia woli realizacji mikroprojektów w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – Uchwała
dotyczy woli realizacji 4 mikroprojektów. Dla trzech z nich Województwo
Podkarpackiej jest wnioskodawcą (Beneficjentem Wiodącym), a dla jednego
partnerem projektu (Beneficjentem Wiodącym jest partner ukraiński). Po podjęciu
uchwały wnioski projektowe zostały złożone do Wspólnego Sekretariatu
Technicznego Programu PL-BY-UA w ramach naboru mikroprojektów, trwającego do
dnia 31.10.2013 gdzie zostaną poddane procesowi oceny. Ewentualne zatwierdzenie
wniosków do realizacji przez Wspólny Komitet Monitorujący nastąpi w połowie
2019 r.
- LXII/982/18 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji realizacji projektu w ramach
Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – Uchwała dotyczy kontynuacji
w latach 2019-2023 projektu Pomocy Technicznej Programu Interreg V-A PL-SK w
ramach którego działa regionalny Punkt Kontaktowy w Rzeszowie, realizujący
działania informacyjno-promocyjne. Podjęcie uchwały umożliwi podpisanie umowy z
Partnerem Wiodącym projektu (Wspólny Sekretariat Techniczny PL-SK) oraz
zwiększenie budżetu projektu dla Województwa Podkarpackiego na lata 2019-2021,
Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku:
- LXII/983/18 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Mnich na działania
przedstawicieli Zarządu Województwa Podkarpackiego i pracowników Urzędu
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Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
przekazany pani Agnieszce Mnich.

–

oryginał

uchwały

został

Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Środowiska:
- LXII/984/18 zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/552/17 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego 2022 – Uchwałę z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022
została przekazana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.
Uchwały realizowane w Kancelarii Zarządu:
- LXII/985/18 w sprawie nadania Panu Franciszkowi Tereszkiewiczowi Odznaki
Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego – wykonany został
okolicznościowy grawer oraz legitymacja, które będą wręczone wraz z Odznaką
Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego „odznaczonemu
Kanclerzowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w
Krośnie. Termin wręczenia Odznaki uzgodniony w porozumieniu z Kancelarią
Sejmiku,
Uchwały realizowane w Departamencie Rozwoju Regionalnego
- LXII/986/18 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju
województwa – Podkarpackie 2030 – przystąpiono do opracowania Strategii rozwoju
województwa – Podkarpackie 2030. Załącznikiem do ww. Uchwały są zasady, tryb i
harmonogram opracowania Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030,
zgodnie z którym w IV kw. 2018 r. oraz I kw. 2019 r. maja być prowadzone prace
przygotowawcze. Pierwsza część prac przewidzianych na 2018 r. została
zrealizowana poprzez przyjęcie ww. Uchwały Sejmiku, kolejnym etapem jest wybór
eksperta zewnętrznego nad którym trwają prace.

Rzeszów, 2018 -11Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych Departamentów
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