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Wstęp
Województwo podkarpackie zostało szczególnie dotknięte przez intensywne
i gwałtowne opady deszczu, które wystąpiły w czerwcu br. w regionie. Na skutek żywiołu
przynoszącego powódź i podtopienia ucierpiała najbardziej południowo-wschodnia część
województwa. W dramatycznej sytuacji znaleźli się zarówno mieszkańcy, jak i liczne gminy
i powiaty z terenu województwa. Szczególnie ucierpiało południe naszego regionu, gdzie
zjawiska atmosferyczne miały wyjątkowo silny charakter.
Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu
Badawczego miejscami spadło nawet ponad 100 mm wody na metr kwadratowy,
a w rzekach woda przybierała nawet o 1,5 metra na godzinę.
Podtopionych zostało kilkaset budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz obiektów
użyteczności publicznej. Wystąpiły także ogromne szkody w infrastrukturze drogowej
zarówno na drogach wojewódzkich, jak i powiatowych oraz gminnych.
Najbardziej dotknięte zostały powiaty: przemyski, przeworski, łańcucki, rzeszowski oraz
jasielski. Zniszczona została także infrastruktura drogowa: uszkodzone zostały mosty,
powstały osuwiska, woda zabrała fragmenty dróg, zniszczyła przepusty itp. Tylko na drogach
wojewódzkich powstało 100 mln złotych strat, a na doraźne naprawy potrzeba od zaraz
8 mln złotych. Równie dramatyczna sytuacja jest na drogach gminnych i powiatowych.
W wyniku opadów trzeba było ewakuować osoby chore na Covid-19.
Odbudowanie domostw, zabudowań gospodarczych, zakładów, budynków użyteczności
publicznej, infrastruktury drogowej – zajmie długie miesiące i pochłonie miliony złotych. Lista
strat i potrzeb jest bardzo długa. Solidarna pomoc przyczyni się do szybszej odbudowy
zniszczeń i przywrócenia stanu normalnego funkcjonowania.
W dalszej części dokumentu przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące
obecnej sytuacji oraz poniesionych strat i podjętych działań w ostatnim czasie przez Zarząd
Województwa w związku z gwałtownymi opadami deszczu i powodzią na terenie
województwa podkarpackiego.
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Informacja na temat stanu dróg wojewódzkich
administrowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie w związku z wystąpieniem ulewnych deszczy w okresie
maj - czerwiec 2020 r.
Po nawalnych deszczach na terenie Podkarpacia pracownicy Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich przystąpili do oględzin stanu technicznego infrastruktury, szacowania
powstałych szkód oraz do awaryjnego ich usuwania. Powstałe szkody mają bardzo
zróżnicowany charakter, a ich zakres nie powinien być jeszcze uznany za katalog zamknięty,
gdyż uszkodzenia konstrukcji nawierzchni dróg, lub uszkodzenia elementów obiektów
inżynierskich mogą się ujawnić w czasie późniejszym. Przy podejmowaniu działań zaradczych
wprowadzono podział na rozwiązania docelowe – wiążące się z procesem inwestycyjnym
i wydatkowaniem znaczących środków finansowych (jak zabezpieczenie konstrukcyjne
osuwisk) oraz rozwiązania doraźne, polegające na uzupełnieniu ubytków, uporządkowaniu
pasa drogowego, remoncie obiektów.
Na dzień złożenia niniejszej informacji (6.07.br.) wszystkie wprowadzone ograniczenia
w ruchu pojazdów (w tym, zamknięcie drogi wojewódzkiej nr 835 w m. Hadle Kańczuckie
i Hadle Szklarskie) pozostają aktualne, co więcej wyłączenie odcinka DW835 z eksploatacji
potwierdził Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Prowadzone aktualnie oszacowanie potrzeb skupia się przede wszystkim na działaniach
doraźnych, możliwych do wykonania w ramach zawartych wcześniej umów dotyczących
bieżącego utrzymania dróg, bądź odrębnych zleceń, przy założeniu szybkiej ich realizacji
(działania nieinwestycyjne). TABELA 1- Drogi i przepusty oraz TABELA 2-mosty, które
stanowią Załącznik 1 oraz Załącznik 2 do niniejszej Informacji Zarządu Województwa
Podkarpackiego w związku z sytuacją powodziową w województwie podkarpackim, obejmują
inwentaryzację i robocze oszacowanie szkód, które będzie w kolejnych dniach
aktualizowane.
Kwota oszacowania działań doraźnych zamyka się kwotą ok. 8 mln zł. Tym niemniej, wskutek
obfitych opadów powstały lub odnowiły się osuwiska, których zabezpieczenie wymaga
wydatkowania znacznie wyższych środków, szacowanych aktualnie na przeszło 70 mln zł.
Poniżej przedstawiono zestawienie szacunkowych strat w infrastrukturze komunalnej
w sieci dróg wojewódzkich
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SZACUNKOWA WYSOKOŚĆ STRAT W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH

drogi i przepusty wg Rejonów Dróg Wojewódzkich
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jarosławiu
Rejon Dróg Wojewódzkich w Jaśle
Rejon Dróg Wojewódzkich w Lubaczowie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej
Razem PZDW (drogi i przepusty)

769 000,00
749 000,00
180 000,00
978 900,00
2 626 000,00
1 835 000,00
7 137 900,00

mosty wg Rejonów Dróg Wojewódzkich
Rejon Dróg Wojewódzkich w Łańcucie
Rejon Dróg Wojewódzkich w Rymanowie
Razem PZDW (mosty)

670 000,00
168 000,00
838 000,00

OGÓŁEM PZDW

7 975 900,00

Pomoc samorządu województwa kierowana do samorządów
powiatowych w usuwaniu skutków powodzi w infrastrukturze
mostowej.
Na skutek ulewnych deszczy i gwałtownych wezbrań cieków na trenie województwa
podkarpackiego ucierpiała znacząco infrastruktura drogowa. W wielu miejscach wezbrana
woda uszkodziła na tyle istniejące obiekty mostowe, że drogi publiczne utraciły przejezdność.
Ciężką sytuację w infrastrukturze drogowo – mostowej zlokalizowano na terenie
7 powiatów: łańcuckim, przeworskim, przemyskim, rzeszowskim, brzozowskim, jasielskim
i krośnieńskim.
Na dzień dzisiejszy bardzo ogólnie oszacowane straty w infrastrukturze dróg powiatowych
łącznie określa się na kwotę 104 mln zł. W zakresie obiektów mostowych zlokalizowanych
w ciągach dróg powiatowych, a które najbardziej ucierpiały sytuacja przedstawia się
następująco:




W powiecie łańcuckim – całkowicie uszkodzone zostały dwa mosty
w miejscowościach Tarnawka, oraz Handzlówka.
W powiecie przeworskim woda całkowicie „zabrała” most w miejscowości Manasterz.
W powiecie przemyskim – został całkowicie zniszczony most w miejscowości Brzuska,
ponadto 7 innych obiektów mostowych zostało znacznie uszkodzonych.
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W powiecie rzeszowskim zamknięto drogi w miejscowościach Chmielnik, Nowy Borek
gdzie woda całkowicie uszkodziła mosty. Ponadto powiat zgłosił bardzo poważne
uszkodzenia jeszcze 7 obiektów mostowych.
W powiecie brzozowskim całkowicie uszkodzony został most na drodze powiatowej
w miejscowości Jasienica Rosielna.
W powiecie jasielskim znacznemu uszkodzeniu uległo 5 przepustów i most
w miejscowości Trzcinica.
W powiecie krośnieńskim zgłoszono uszkodzenia 4 mostów i dwóch dużych
przepustów.

Wynikiem udzielania pomocy finansowej poszkodowanym w sytuacji powodziowej
powiatom oraz gminom z terenu województwa podkarpackiego na łączną kwotę 3.000.000
zł, będą zmiany w budżecie Województwa na 2020 r.
Wsparcia będzie udzielone dla:
1) powiatów z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęski
żywiołowej w infrastrukturze mostowej wywołanej ulewnymi opadami deszczu
w czerwcu 2020 r. na łączną wartość 3.000.000,-zł, w tym:
- Powiatu Łańcuckiego - 423.000 zł
- Powiatu Przeworskiego - 403.000 zł
- Powiatu Przemyskiego - 420.000 zł
- Powiatu Brzozowskiego - 224.000 zł
- Powiatu Rzeszowskiego - 820.000 zł
- Powiatu Jasielskiego - 230.000 zł
- Powiatu Krośnieńskiego - 480.000 zł.
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Pomoc samorządu województwa kierowana do samorządów
gminnych w gospodarowaniu odpadami.

Zarówno ustawa o odpadach jak i ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie
reguluje w sposób specjalny spraw związanych z zagospodarowaniem odpadów powstałych
w wyniku klęsk żywiołowych. W szczególności nie przewiduje żadnej roli samorządu
województwa w tym zakresie, natomiast samorządy gminne mają obowiązek zapewnienia
odbioru i zagospodarowania odpadów powstałych w gospodarstwach domowych. Natomiast
system finasowania gospodarki odpadami komunalnymi nie uwzględnia odpadów
powstających w wyniku klęsk żywiołowych.
W związku z tym w budżetach gmin nie zaplanowano środków, które mogłyby zostać
skierowane na pokrycie kosztów objętych tą działalnością.
W dniu 1 lipca br. przekazano gminom informację na temat zlokalizowanych na terenie
województwa podkarpackiego instalacji posiadających zezwolenia na przetwarzanie
odpadów z powodzi klasyfikowanych w grupie 16.
Wydano dyspozycję, aby w pierwszej kolejności rozpatrywane były wnioski o wpis do Bazy
danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) w zakresie
transportu odpadów mogących powstawać w zawiązku z zaistniałą sytuacją.
Na bieżąco pracownicy Oddziału gospodarki odpadami udzielają informacji w zakresie
właściwego postępowania z odpadami dot. m. in. klasyfikacji i ewidencji odpadów
powstałych w wyniku powodzi, sposobów postępowania z nimi.
W dniu 2 lipca wystąpiono do gmin o przekazanie informacji nt. ilości odpadów powstałych
w związku z powodzią. Większość gmin objętych powodzią w dniu 2 lipca nie dysponowała
jeszcze takimi danymi, gdyż szacowanie szkód przez rzeczoznawców i sprzątanie po powodzi
jeszcze nie zostało zakończone. Z informacji przekazanych przez 15 gmin wynika, iż powstało
2820 Mg tych odpadów. Masa ta może ulec zwiększeniu. Dane te będą w dalszym ciągu
zbierane i uzupełniane.
W dniu 2 lipca br. do poszkodowanych gmin przekazano kolejny komunikat dotyczący
postępowania z odpadami z gospodarstw domowych powstającymi w związku z usuwaniem
skutków powodzi. Wskazano także ścieżkę dostępu w przypadku poszukiwania podmiotów
mogących transportować poszczególne rodzaje odpadów. Przekazano także informacje,
iż Departament Ochrony Środowiska dysponuje informacjami nt. instalacji mogących
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zagospodarować odpady z grupy 17. Informacje będą udostępnianie zainteresowanym
organom i podmiotom.
W dniu 2 lipca przygotowano wystąpienie Marszałka Województwa Podkarpackiego do
zarządzających instalacjami mogącymi przyjmować odpady z klęsk żywiołowych z prośbą
o usprawnienie w przyjmowaniu tego rodzaju odpadów do zagospodarowania oraz
o rozważenie możliwości przyjęcia tych odpadów bez pobierania opłaty za ich
zagospodarowanie. Pracownicy Departamentu Ochrony Środowiska na bieżąco informują
przedsiębiorców, że w przypadku wyczerpania limitów w zakresie możliwości
zagospodarowania odpadów z grupy 16 i 17 należy wystąpić z wnioskiem o zmianę
posiadanych decyzji administracyjnych w tym zakresie. Zmiany decyzji będą wydawane
w możliwie najkrótszym terminie.
Wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia środków finansowych w ramach
realizowanego przez Fundusz „Ogólnopolskiego programu finasowania służb ratowniczych”
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych. Doposażenie jednostek OSP umożliwili skuteczne działania na wypadek
wystąpienia klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii.
W dniu 3 lipca br. skierowano do gmin komunikat dotyczący ogłoszonego przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie naboru wniosków
o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie porzuconych odpadów”.

Informacja dotycząca możliwości pomocy gminom dotkniętym
powodziami w czerwcu 2020 r. ze środków pochodzących
z wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
Według planowanych dochodów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, po
dokonaniu odpowiednich zmian w budżecie województwa na 2020 r. ( nastąpi to decyzją
Sejmiku Województwa w zakresie zmian w budżecie województwa na 2020 r.), istnieje
możliwość przekazania dodatkowej kwoty w wysokości 507 126 zł na pomoc gminom
dotkniętym powodziami w czerwcu 2020 roku.
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Dodatkowo analiza wpływów należności z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolniczej
według stanu na 2 lipca (termin wpłat minął 30 czerwca), daje możliwość zwiększenia
dochodów i wydatków tym zakresie o kwotę 1.050.000 zł. Łącznie umożliwia to uzyskanie
dodatkowej kwoty 1.557.126 zł. (jeden milion pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto
dwadzieścia sześć zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie dróg dojazdowych.
Gminy zostały również poinformowane o możliwości zmiany przeznaczenia już przyznanej
kwoty dotacji na drogę inną niż była wnioskowana, wymaga to tylko zgłoszenia
i aneksowania umowy.
Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 173/3622/20 z dnia 30.06.2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/3337/20 z dnia 5 maja 2020 r. o podziale środków
budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji
rolniczej w roku 2020, zwolnił z obowiązku wniesienia udziału własnego (wynoszącego 20 %
otrzymanej dotacji) niżej wymienione 23 gminy z 6 powiatów, które zostały poszkodowane
w wyniku powodzi a mianowicie:
Powiat przemyski: Gmina Bircza, Gmina Dubiecko, Gmina Krzywcza.
Powiat przeworski: Gmina Gać, Gmina Jawornik Polski, Gmina Kańczuga, Gmina Przeworsk.
Powiat rzeszowski: Gmina Tyczyn, Gmina Chmielnik, Gmina Hyżne.
Powiat jasielski: Gmina Skołyszyn, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Brzyska, Gmina
Tarnowiec.
Powiat krośnieński: Gmina Wojaszówka, Gmina Dukla, Gmina Jedlicze, Gmina Korczyna,
Gmina Rymanów, Gmina Jaśliska.
Powiat łańcucki: Gmina Łańcut, Gmina Markowa.
Poniżej przedstawiony został wykaz gmin, które zostały poszkodowane w wyniku powodzi,
informacja pozyskana została z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powiat rzeszowski
1. Gmina Hyżne: (Hyżne, Dylągówka, Szklary, Grzegorzówka, Wólka Hyżneńska)
2. Gmina Chmielnik: (Chmielnik, Błędowa Tyczyńska, Zabratówka, Borówki)
3. Gmina Tyczyn: (Tyczyn, Hermanowa, Borek Stary, Kielnarowa)
4. Gmina Dynów: (Dąbrówka Starzeńska, Harta, Bachórz, Dylągowa, Łubno, Ulanica)
5. Gmina Błażowa: (Kąkolówka, Błażowa Górna, Błażowa, Błażowa Dolna, Nowy Borek,
Białka, Lecka, Futoma, Piątkowa)
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6. Gmina Głogów Młp.: (Rudna Mała)
7. Gmina Kamień: (Kamień)
Powiat przemyski
8. Gmina Krzywcza: (Bachów, Chyrzyna, Kupna, Babice, Krzywcza, Reczpol, Skopów, Kupna,
Wola Korzeniecka, Średnia)
9. Gmina Bircza: (Bircza, Korzeniec, Brzuska, Huta Brzuska, Sufczyna, Nowa Wieś, Lipa,
Malawa, Stara Bircza, Wola Korzeniecka, Leszczawa, Leszczawka, Leszczawa Dolna,
Borownica, Jawornik Ruski, Żohatyn, Łodzinka Dolna, Łodzinka Górna, Rudawka,
Boguszówka)
10. Gmina Żurawica: (Maćkowice, Kosienice, Batycze, Buszkowice, Żurawica, Orzechowce,
Buszkowiczki)
11. Gmina Dubiecko: (Nienadowa, Piątkowa, Tarnawka, Iskań, Dubiecko, Śliwnica,
Drohobyczka, Przedmieście Dubieckie, Bachórzec, Łączki, Sielnica, Hucisko Nienadowskie)
Powiat krośnieński
12. Gmina Wojaszówka: (Odrzykoń, Ustrobna, Przybówka, Bratkówka, Bajdy, Wojaszówka,
Rzepnik, Pietrusza Wola, Łączki Jagiellońskie, Wojkówka, Łęki Strzyżowskie)
13. Gmina Dukla: (Chyrowa, Iwla, Mszana, Tylawa, Trzciana, Teodorówka, Nowa Wieś)
14. Gmina Jedlicze: (Jedlicze, Moderówka, Jaszczew)
15. Gmina Rymanów: (Królik Polski, Rymanów - Zdrój, Posada Górna, Rymanów, Ladzin,
Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski, Wisłoczek)
16. Gmina Iwonicz – Zdrój: (Lubatowa, Lubatówka)
17. Gmina Jaśliska: (Daliowa, Jaśliska, Posada Jaśliska, Szklary, Wola Niżna, Moszczaniec)
18. Gmina Korczyna: (Korczyna, Węglówka, Czarnorzeki, Krasna)
Powiat przeworski
19. Gmina Jawornik Polski: (Manasterz, Zagórze, Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie,
Jawornik Polski)
20. Miasto i Gmina Kańczuga: (Kańczuga, Żulkin, Siedleczka)
21. Gmina Przeworsk: (Urzejowice)
22. Gmina Tryńcza: (Wólka Ogryzkowa)
23. Gmina Gać: (Gać)
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Powiat jasielski
24. Gmina Skołyszyn: (Skołyszyn, Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Sławęcin, Pusta Wola,
Harklowa, Kunowa, Bączal Dolny, Jabłonica, Święcany, Siepietnica, Lipnica Górna, Lisów)
25. Miasto Jasło
26. Gmina Jasło: (Trzcinica, Kowalowy, Jareniówka, Niepla, Opacie, Bierówka)
27. Gmina Brzyska: (Ujazd, Wróblowa, Lipnica Dolna, Dąbrówka)
28. Gmina Tarnowiec: ( Roztoki, Dobrucowa, Sądkowa, Tarnowiec, Czeluśnica)
29. Gmina Kołaczyce: (Krajowice, Kołaczyce, Nawsie Kołaczyckie, Bieździedza, Bieździadka,
Sowina, Sieklówka, Lublica)
Powiat brzozowski
30. Gmina Nozdrzec: (Huta Poręby, Siedliska, Wołodź, Wara, Izdebki, Hłudno, Wesoła)
31. Gmina Dydnia: (Ulucz, Jabłonica Ruska, Grabówka, Jabłonka, Wydrna, Dydnia, Krzywe,
Krzemienna, Obarzym, Temeszów i Niewistka.)
32. Gmina Brzozów: (Stara Wieś, Przysietnica, Brzozów.)
33. Gmina Jasienica Rosielna: (Jasienica Rosielna, Wola Jasienicka, Blizne, Orzechówka,)
34. Gminie Domaradz: (Domaradz, Golcowa, Barycz.)
Powiat łańcucki
35. Gmina Łańcut: (Albigowa, Handzlówka, Głuchów, Wysoka, Sonina)
36. Gmina Markowa: (Tarnawka, Husów, Markowa)

Informacja w sprawie możliwości wsparcia w ramach RPO WP
2014-2020 w związku z powodzią z czerwca 2020 r.
Pod koniec czerwca br. doszło na terenie części regionu do intensywnych opadów deszczu,
które w krótkim czasie spowodowały wystąpienie z koryt cieków wodnych
i potoków, powodując liczne, nagłe podtopienia. Skutki dotknęły 7 powiatów: przeworski,
przemyski, rzeszowski, łańcucki, jasielski, krośnieński i brzozowski.
Uwzględniając zaawansowany stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Województw Podkarpackiego na lata 2014-2020 wskazać należy, co następuje:
1. Beneficjenci projektów dofinansowanych w ramach RPO 2014-2020.
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W przypadku, gdy efekty powodzi mają bezpośredni wpływ na realizowany bądź
zrealizowany projekt, który uzyskał dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020
beneficjent takiego projektu powinien zwrócić się odpowiednio do Instytucji Zarządzającej
(Urząd Marszałkowski) lub Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy) i przedstawić
szczegółowe i wyczerpujące uzasadnienie zaistniałej sytuacji.
W indywidualnych
przypadkach, uzasadnionych konkretnymi okolicznościami, istnieje możliwość zmiany
umowy o dofinansowanie, w szczególności poprzez wydłużenie terminu realizacji projektu.
2. Przedsiębiorcy
W związku z wystąpieniem epidemii choroby COVID-19 w ramach RPO WP 2014-2020
wprowadzony został specjalny instrument mający na celu m.in. pobudzenie rozwoju
gospodarczego w regionie zapobiegające kryzysowi gospodarczemu wywołanemu epidemią.
Instrument ten to pożyczka płynnościowa dostępna dla MŚP prowadzących działalność
gospodarczą na terenie regionu. Pożyczka w wysokości do 600 tyś PLN przyznana może być
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na okres spłaty do 72 miesięcy. W ramach tego
produktu będą mogły zostać sfinansowane wydatki związane z utrzymaniem bieżącej
działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej. Środki z pożyczki mogą zostać
przeznaczone na wydatki bieżące lub obrotowe w tym np.: wynagrodzenia pracowników
(w tym należne składki ZUS, US), spłatę zobowiązań handlowych itp.
Instrument ten to pożyczka płynnościowa dostępna dla MŚP prowadzących działalność
gospodarczą na terenie regionu, która jest przedmiotem wsparcia w ramach projektu
dofinansowanego ze środków RPO WP przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Do obsługi tych pożyczek wyznaczone zostały następujące podmioty:
 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR S.A.” w Mielcu
 Regionalna Izba Gospodarcza w Stalowej Woli
 Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
 Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, Końskie


Wąskotorowa Przeworska Kolej Dojazdowa Przeworsk-Dynów

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Programie Strategicznym Rozwoju Transportu
Województwa Podkarpackiego do roku 2023 w ramach RPO WP 2014-2020 przewidziana
została realizacja inwestycji w zakresie wąskotorowej Przeworskiej Kolei Dojazdowej pn.
„Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”. Harmonogram
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przygotowania projektu zakłada, że wniosek o dofinansowanie tego projektu złożony
zostanie w terminie do końca sierpnia 2020r.
Ulewne deszcze, jakie miały miejsce na terenie regionu pod koniec czerwca br. doprowadziły
do wystąpienia zniszczeń również w zakresie tej linii kolejowej, przy czym zidentyfikowano je
poza kilometrażem objętym zakresem rzeczowym ww. projektu.
Po ustaleniu zakresu koniecznych do wykonania robót istnieje możliwość rozszerzenia
zakresu rzeczowego ww. projektu, które pozwoli na odbudowanie infrastruktury kolejowej
zniszczonej w efekcie ostatnich powodzi.

Oferta Funduszu pożyczek dla powodzian Podkarpackiego Funduszu
Rozwoju sp. z o.o.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie jest spółką samorządową
i ma za zadanie oferować instrumenty finansowe służące rozwojowi MŚP na Podkarpaciu.
Wsparcie oferowane przez Fundusz przeznaczone jest w szczególności dla firm, które mają
utrudniony dostęp do finansowania. Jego zadaniem jest również wzmocnienie aktywności
inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Podkarpacia, poprzez wzmocnienie ich pozycji,
zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej. Zdywersyfikowany
system instrumentów finansowych będzie pomagał firmom w uzyskaniu dostępu do
zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne, będzie
dostępny dla całego obszaru województwa podkarpackiego.
Zgodnie ze Strategią Inwestycyjną Podkarpackiego Funduszu Rozwoju planowany jest rozwój
oferty instrumentów finansowych (wdrażanych na poziomie lokalnym i regionalnym) –
poszerzenie zarówno sieci ich dystrybucji oraz oferty produktowej, jako dopełnienia wsparcia
o charakterze bezzwrotnym realizowanego na poziomie regionalnym. W system będą
włączone regionalne i lokalne instytucje finansowe. W związku z powyższym wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z sektora MŚP, Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp.
z o.o. proponuje instrumenty finansowe oparte o środki publiczne, dając tym samym
możliwość elastycznego dopasowania firmom sektora MŚP finansowania do swoich potrzeb.
W związku z gwałtownymi nawałnicami i wichurami, które w ostatnich dniach nawiedziły
województwo podkarpackiego, powodując u naszych rodzimych przedsiębiorców wiele
szkód niszcząc infrastrukturę, maszyny, budynki, a niejednokrotnie cały ich dorobek,
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Podkarpacki Fundusz Rozwoju sp. z o.o. proponuje wprowadzenie do oferty Funduszu
pożyczek dla powodzian o następującej specyfikacji:
Pożyczka dla powodzian
Pożyczka przeznaczona będzie dla przedsiębiorców z Podkarpacia z terenów objętych
powodziami w tym roku, którzy ponieśli w związku z zaistniałą sytuacją straty.
Karta produktu:
1.
2.
3.
4.

Kwota pożyczki: do 150 tys. złotych
Okres finansowania: do 3 lat
Okres udzielania pożyczki: do 31.12.2020r.
Oprocentowanie: zmienne, nie niższe niż stopa referencyjna wyznaczona zgodnie
z wytycznymi Komisji Europejskiej, marża doliczana do oprocentowania uzależniona
od przyjętych zabezpieczeń i poziomu oceny ryzyka kredytowego,
5. Prowizja od udzielonej pożyczki: brak
6. Prowizja za rozpatrzenie wniosku: brak
7. Zabezpieczenie spłaty: obligatoryjnie weksel in blanco, możliwe inne prawne formy
zabezpieczeń ustanawiane indywidualnie w zależności od oceny poziomu ryzyka.
Wymagane dokumenty: potwierdzenie zgłoszenia szkody u ubezpieczyciela lub/i dokument
potwierdzający powstanie szkody z powodu zalania lub innych warunków atmosferycznych.
Uzasadnieniem dystrybuowania tych środków jest bardzo pilna potrzeba wsparcia
przedsiębiorców poszkodowanych ostatnimi wydarzeniami. Fundusz przewiduje krótką
ścieżkę oceny wniosków.
Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. dysponuje środkami finansowymi Inżynierii
Finansowej RPO 2007-2013 na podstawie Umowy Powierzenia ww. środków przez
Województwo Podkarpackie, w związku z powyższym przygotowany jest aneks do Umowy
powierzenia realizowania zadań publicznych pn. „Powierzenie zadań publicznych z zakresu
zarządzania środkami finansowymi na rzecz Województwa Podkarpackiego w celu realizacji
działań związanych z rozwojem województwa podkarpackiego, przez Podkarpacki Fundusz
Rozwoju Sp. z o.o.”, której Załącznikiem nr 1 - Strategia inwestycyjna, jest wprowadzany
nowy produkt pożyczka powodziowa.
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Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotycząca aktywizacji osób
bezrobotnych- wsparcie dla poszkodowanych w wyniku powodzi.
Dodatkowe środki na usuwanie skutków powodzi i burz
Powiatowe urzędy pracy z Jasła, Łańcuta, Przeworska, Rzeszowa i Stalowej Woli wystąpiły do
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy
na usuwanie skutków czerwcowych burz i nawałnic.
Łącznie jest to kwota blisko dwa i pół miliona zł(2 342 tysiące zł).
Pozwoli to na zatrudnienie w ramach robót publicznych 195 osób bezrobotnych w gminach,
które najbardziej ucierpiały podczas ostatnich burz i gwałtownych opadów. Prace te dotyczyć
będą porządkowania podtopionych terenów, usuwania zanieczyszczeń naniesionych przez
rzeki i potoki, udrażniania przepustów i rowów melioracyjnych oraz innych prac
porządkowych. W pierwszej kolejności do tych prac kierowane będą osoby zamieszkałe na
terenach, na których powstały szkody, a zatrudnienie przez okres sześciu miesięcy przyczyni
się do poprawy ich sytuacji finansowej, co zapewni im i ich rodzinom bezpieczeństwo
ekonomiczne oraz ułatwi powrót na rynek pracy.

Tarcza Antykryzysowa na Podkarpaciu. Wsparcie udzielane przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Podkarpacki rynek pracy,
wsparcie dla przedsiębiorców - przeciwdziałanie COVID-19 w czerwcu
2020 r.

Wraz z aktywacją 1 kwietnia 2020 roku rządowej Tarczy Antykryzysowej Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie uruchomił nabór wniosków od przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy
ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
W czerwcu 2020 roku podkarpaccy przedsiębiorcy złożyli łącznie 560 wniosków na
dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Opiewają
one na ponad 61 milionów zł (61 616 049 zł), dla 6 904 osób.
Przedsiębiorcy złożyli wnioski z powodu:
 obniżonego czasu pracy – 390 dla 14 991 pracowników, na ponad 43 miliony zł
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przestoju ekonomicznego – 110 dla 2 595 pracowników, na ponad 4 miliony zł.

W czerwcu br. wypłacono wsparcie łącznie dla 62 596 pracowników, realizując wnioski 1002
firm na prawie 108 milionów zł (107 681 341 zł).
W okresie trzech pierwszych miesięcy obowiązywania Tarczy Antykryzysowej Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie z FGŚP wypłacił wsparcie w wysokości:
 w kwietniu 40 milionów złotych, dla 353 firm i 20 756 pracowników,
 w maju 106 milionów złotych, dla 923 firm i 62 072 pracowników,
 w czerwcu 107 milionów, dla 1002 firm i 62 596 pracowników.
Zatem w okresie od 1.04. – 30 czerwca 2020 r. podkarpaccy przedsiębiorcy otrzymali 253
miliony złotych dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych.
Wsparcie udzielane przez podkarpackie powiatowe urzędy pracy stan na 3 lipca 2020 r.
Podkarpackie powiatowe urzędy pracy w ramach działań skierowanych dla Przedsiębiorców
na walkę ze skutkami Covid-19 realizują w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej formy
wsparcia:


dofinansowanie do części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych
składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw art.15 zzb,
 dofinansowanie do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla
jednoosobowej działalności gospodarczej – art. 15 zzc,
 dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na
ubezpieczenie społeczne zatrudnionych przez organizacje pozarządowe – art. 15 zze.
Na te formy wsparcia do PUP wpłynęły wnioski na blisko 330 milionów zł. Wypłacono kwotę
blisko 124 milionów zł.


jednorazowe pożyczki dla mikro przedsiębiorców – art. 15zzd

Na tę formę wsparcia do PUP wpłynęły wnioski na kwotę ponad 401 miliony zł. Wypłacono
kwotę ponad 376 milionów zł.
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Liczba wszystkich wniosków w ramach Tarczy, które zostały złożone do PUP to ponad 107
tysiące (znaczna ich część, czyli ponad 80 tysięcy to wnioski o mikropożyczki), na kwotę
ponad 730 milionów złotych (prawie ¾ tej kwoty, czyli ponad 401 miliony złotych dotyczy
mikropożyczek).
Największą liczbę wniosków złożono do urzędów w: Rzeszowie, Krośnie, Mielcu, Przemyślu,
Dębicy i Jarosławia. W każdym z tych urzędów znacznie ponad połowę wniosków stanowią
mikropożyczki.
Liczba Przedsiębiorców, którym wypłacono środki w ramach mikropożyczek wynosi
75 tysięcy, najwięcej wniosków wypłacono w urzędach w: Rzeszowie, Krośnie, Dębicy,
Mielcu, Przemyślu, Jarosławiu i Jaśle.
Kwota wszystkich wypłaconych przez podkarpackie powiatowe urzędy pracy środków na
dofinansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej wynosi blisko 500 miliony zł.
Reasumując, w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej od czasu jej aktywacji 1 kwietnia do
podkarpackich przedsiębiorców trafiło 753 miliony zł.
Podkarpacie – rynek pracy czerwiec 2020 (według danych wstępnych, szacunkowych)



bezrobocie: 9 %, wzrost o 0,1%
bez pracy pozostaje: 86 234 osoby, w porównaniu do maja to wzrost o 584 osoby.

Największy wzrost bezrobocia wystąpił w powiatach: mieleckim (175), mieście Rzeszowie
(137), ropczycko-sędziszowskim (117), stalowowolskim (95).
Zapowiedzi zwolnień grupowych – do 6 lipca 2020 r.
Od 1 stycznia do 6 lipca 2020 roku podkarpaccy pracodawcy zgłosili do powiatowych
urzędów pracy zamiar zwolnienia 2 537 pracowników. Ze zgłoszonych zwolnień do dnia
31 maja 2020 r. zrealizowano 38,4 % zgłoszeń tj. wręczono wypowiedzenia 974
pracownikom. Redukcje w większości dotyczą pracowników zatrudnionych przy produkcji.
Wśród pracodawców zgłaszających do PUP zwolnienia, najczęściej pojawiają się podmioty
z branży motoryzacyjnej i lotniczej. W województwie podkarpackim 19 pracodawców
zgłosiło zamiar dokonania takich zwolnień (z tego ok. 80 % dotyczyło produkcji w sektorze
lotniczym i motoryzacyjnym). Redukcje zatrudnienia odnotowano w powiatach mieleckim
(850), dębickim (360), sanockim (320), mieście Rzeszowie (309) i Krośnie(233) oraz
w powiecie ropczycko-sędziszowskim (186).
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Ograniczenia w przemieszczaniu osób spowodowane pandemią, na które nałożył się ogólny
spadek sprzedaży samochodów oraz cen na produkty przemysłu motoryzacyjnego,
spowodowany zmianami koniunktury gospodarczej, jak na razie oba warunkują poziom
produkcji w tych segmentach, które dotyczą systemów komunikacji pasażerskiej
indywidualnej i zbiorowej.
Koronawirus wpłynie jeszcze na spadek popytu w turystyce, hotelarstwie i gastronomii.
Nie powinien znacznie zaszkodzić rozwoju runku produktów pierwszej potrzeby, z powodu
stosowania bezinwazyjnej dezynfekcji i bezpiecznej dystrybucji towarów. Jednakże z powodu
możliwych ograniczeń sanitarnych może mieć okresowy wpływ na poziom eksportu
z powodu rozwiązań prawnych stosowanych w niektórych krajach docelowych eksportu.
Sytuacja pozostaje nadal trudna. Pojawiają się jednak pozytywne sygnały. W okresie
pandemii firmy potrafiły elastycznie wykorzystać posiadane zasoby kadrowe i możliwości
produkcyjne, przez pozyskanie nowych odbiorców swoich produktów. Są to z reguły
zaawansowane systemy sterowania lub elementy wykończeniowe stosowane
w budownictwie. W efekcie przedsiębiorstwa wycofały zaplanowane redukcje o 514 miejsc
pracy tj. 20,3 % ogółu zgłoszeń. Bardzo pomocna okazała się rządowa Tarcza Antykryzysowa
w ramach wsparcia dla firm. Planowane zwolnienia mogą być przyczyną wzrostu liczby
bezrobotnych, szczególnie w końcu roku. Wówczas firmy mogą w większości zrealizować
planowane zwolnienia.

Pomoc społeczna dla poszkodowanych rodzin- środki finansowe
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Według wstępnych informacji uzyskanych z Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego
Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie liczba poszkodowanych gmin oraz poszkodowanych
rodzin z poszczególnych gmin oscyluje w granicach 1701 rodzin w 26 gminach.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie mając na uwadze trudną sytuację
poszkodowanych rodzin w wyniku powodzi oraz ogrom strat i ciągle rosnące potrzeby po
wystąpieniu zdarzeń klęskowych, zaplanował przeznaczyć część swoich środków finansowych
w wysokości 450 tysięcy zł z przeznaczeniem na pomoc społeczną. Środki będą dedykowane
na pokrycie najpilniejszych potrzeb, planuje się, że zostaną skierowane dla najbardziej
potrzebujących rodzin za pośrednictwem gmin.
Poniższa tabela przedstawia wykaz poszkodowanych gmin w województwie podkarpackim
( stan na 3.07). Informacja pozyskana z Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu
Wojewódzkiego w Rzeszowie.
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Wykaz poszkodowanych gmin w województwie podkarpackim wraz z szacunkową liczbą
rodzin.

Lp.

Nazwa gminy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Gmina Bircza
Miasto i Gmina Brzozów
Gmina Brzyska
Gmina Chmielnik
Gmina Domaradz
Gmina Dubiecko
Miasto i Gmina Dukla
Gmina Dynów
Gmina Hyżne
Gmina Jasienica Rosielna
Gmina Jasło
Miasto Jasło
Gmina Jawornik Polski
Miasto i Gmina Jedlicze
Miasto i Gmina Kańczuga
Gmina Kołaczyce
Gmina Korczyna
Gmina Krzywcza
Gmina Łańcut
Gmina Markowa
Gmina Przeworsk
Gmina Rymanów
Miasto Rzeszów
Gmina Skołyszyn
Gmina Tryńcza
Gmina Wojaszówka

RAZEM

Liczba
rodzin
97
17
22
80
2
91
10
3
13
99
300
130
100
29
155
107
51
1
175
71
20
10
17
20
1
80
1 701
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Informacja na temat stanu budżetu Województwa Podkarpackiego na
2020 r. (stan 3 lipca 2020 r.)

Dane dotyczące stanu budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r. w zakresie
planowanych i wykonanych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
zadłużenia Województwa.
1. W zakresie dochodów.
w złotych
Lp.

Wyszczególnienie

Dochody ogółem
w tym:
1. Udział w podatkach:
PIT
CIT
2. Sprzedaż mienia
Odsetki od środków na rachunkach
3.
bankowych oraz lokat terminowych

Plan po zmianach
na 31.05.2020 r.

Wykonanie na
31.05.2020 r.

%
wykonania
planu

1 238 581 763

418 374 290

33,8

251 232 266
67 632 266
183 600 000

105 033 931
23 624 796
81 409 135

41,8
34,9
44,3

4 890 000

120 261

2,5

3 500 000

2 191 857

62,6

Po dokonaniu analizy najważniejszych źródeł dochodów własnych oraz oceny zagrożeń ich
prawidłowej realizacji w czerwcu br. został zmniejszony plan dochodów z tytułu:
 udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 16.100.000,-zł, tj. do
kwoty 51.532.266,-zł,
 sprzedaży mienia o kwotę 4.040.000,-zł tj. do kwoty 850.000,-zł,
 odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych o kwotę
1.200.000,-zł, tj. do kwoty 2.300.000,-zł.
W czerwcu dokonano również zmian w planie dochodów z tytułu środków UE oraz dotacji
celowych. Plan dochodów na 30 czerwca 2020 roku wynosił ogółem 1.246.175.349,-zł.
W związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za wyłączenie z produkcji
gruntów rolnych - Zarząd Województwa Podkarpackiego skierował na sesję w lipcu uchwałę
zwiększającą dochody z tego tytułu o 1.050.000 zł. Środki te zostaną skierowane do gmin na
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budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w związku ze szkodami, jakie
poniosły w wyniku ulewnych deszczy i powodzi.
2. W zakresie wydatków.
w złotych
%
Lp.

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem w tym:

Plan po zmianach
na 31.05.2020 r.

Wykonanie na
31.05.2020 r.

wykonania
planu

1 486 048 266

282 028 022

19,0

1

Bieżące:

732 602 958

221 621 412

30,3

2

Majątkowe

753 445 308

60 406 610

8,0

Po zmianach dokonanych w czerwcu br. plan wydatków wynosił 1.489.838.007,-zł.
W związku z wystąpieniem na terenie Województwa Podkarpackiego bardzo intensywnych
i gwałtownych opadów deszczu, które spowodowały znaczne szkody w infrastrukturze
drogowej, Zarząd Województwa w dniu 30 czerwca br. podjął decyzje o przeznaczeniu kwoty
6.548.502,-zł na wykonanie remontów wojewódzkiej sieci drogowej w miejscach
uszkodzonych po intensywnych opadach deszczu.
W związku z tym Zarząd:
 dokonał przeniesień w ramach planu finansowego PZDW w Rzeszowie na kwotę
1.698.502,-zł, ( oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg)
 uruchomił rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 850.000,-zł oraz rezerwę ogólną w kwocie 2.000.000,-zł,
 skierował do opinii Komisji Budżetu, Mienia i Finansów projekt uchwały Zarządu
o zmianę przeznaczenia rezerwy celowej na wkłady własne, wydatki
niekwalifikowalne do projektów inwestycyjnych realizowanych przy udziale
pozyskanych środków zewnętrznych w kwocie 2.000.000,-zł.
Ponadto Zarząd Województwa Podkarpackiego kieruje na sesję Sejmiku w lipcu br. zmiany
w budżecie wynikające z zamiaru udzielenia pomocy poszkodowanym powiatom
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęski żywiołowej
w infrastrukturze mostowej wywołanej ulewnymi opadami deszczu w czerwcu 2020 roku na
kwotę 3.000.000,-zł. Równocześnie, aby udzielić wsparcia gminom na budowę
i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, Zarząd proponuje dokonać
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przeniesień oraz zwiększenia wydatków pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów
rolnych na ogólną kwotę 1.268.668,-zł.
3. W zakresie deficytu budżetu.
Na koniec maja 2020 roku planowany deficyt wynosił 247.466.503,-zł. Ponieważ
wykonane dochody za ten okres były wyższe od poniesionych wydatków, wystąpiła
nadwyżka w kwocie 136.346.268,-zł. Po zmianach dokonanych w czerwcu br. planowany
deficyt wynosi 243.662.658,-zł.
4. W zakresie przychodów.
Plan przychodów na 31 maja br. wynosił 269.026.503,-zł, w tym z tytułu:
1) kredytów i pożyczek długoterminowych – 118.921.365,-zł,
2) środków pozostałych po rozliczeniu 2019 roku – 148.072.638,-zł,
3) spłaty udzielonych z budżetu Województwa pożyczek – 2.032.500,-zł.
W miesiącu czerwcu br. uchwałą Sejmiku dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę
3.534.345,-zł, w tym:
1) zwiększono przychody z tytułu pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady
Europy o kwotę 11.078.635,-zł, tj. do kwoty 130 mln zł w 2020 roku (do łącznej
kwoty 180 mln zł wynikającej z umowy ramowej zawartej z bankiem w 2018r.),
2) zmniejszono przychody z tytułu środków pozostałych po rozliczeniu 2019 roku
o kwotę 14.612.980,-zł.
Na koniec czerwca br. plan przychodów wynosił 265.492.158,-zł.
5. W zakresie rozchodów.
Plan rozchodów na koniec maja br. wynosił 21.560.000,-zł z tytułu spłaty zaciągniętych
pożyczek i kredytu długoterminowego.
W miesiącu czerwcu plan rozchodów został zwiększony o kwotę 269.500,-zł z tytułu pożyczek
udzielanych z budżetu Województwa.
Na koniec czerwca br. plan rozchodów wynosił 21.829.500,-zł.
6. W zakresie zadłużenia Województwa.
Zadłużenie Województwa wg stanu na 31.05.2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów,
pożyczek, emisji obligacji wynosi 211.943.334,-zł. W czerwcu br. dokonano spłaty kolejnej
raty kredytu długoterminowego, zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 83.333,-zł tj. do kwoty
211.860.001,-zł.
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Apele o pomoc poszkodowanym skierowane
do Związku Województw RP oraz Podkarpackiego Stowarzyszenia
Samorządów Terytorialnych.

Apele o pomoc w duchu solidarności z poszkodowanymi, dla wszystkich, którzy ucierpieli
w wyniku powodzi w województwie podkarpackim zostały skierowane za pośrednictwem
Związku Województw RP do wszystkich Marszałków Województw RP oraz poprzez
Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych do Samorządów z terenu
województwa podkarpackiego.
Szanowni Państwo Marszałkowie Województw RP
Zarząd Związku Województw RP apeluje do samorządów województw o wsparcie dla
poszkodowanych mieszkańców Podkarpacia i innych regionów, które ucierpiały w wyniku
ostatnich anomalii pogodowych. Zarząd zdaje sobie sprawę, że każdy samorząd ma ściśle
zaplanowane wydatki na 2020 r., a także ograniczone dochody, co jest choćby skutkiem
COVID-19, ale nawet ta symboliczna złotówka ofiarowana z Państwa budżetów może tak
wiele dać poszkodowanym. Państwa hojność przywróci im nadzieję oraz da szansę na lepszą
przyszłość. Dlatego jako Zarząd ZWRP zwracamy się z prośbą o udzielenie pomocy
poszkodowanym regionom, obejmując pomocowym patronatem wybrany samorząd.
Wierząc, że nie pozostaniemy sami z naszymi problemami, przekazujemy podziękowania oraz
łączymy wyrazy szacunku.
Szanowni Państwo Samorządowcy w Województwie Podkarpackim
Ostatnia dekada czerwca 2020 r. w obszarach Polski południowo – wschodniej obfitowała
gwałtownymi burzami i innymi zdarzeniami atmosferycznymi o ponad przeciętnym
charakterze. Zjawiska te na obszarze podkarpacia spowodowały znaczne szkody materialne
u mieszkańców, a także w zasobach komunalnych gmin dotkniętych olbrzymimi szkodami.
Pomimo wprowadzonych po powodziach lat 1998 – 2010 modernizacji i budowie obiektów
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zabezpieczających przed powodzią, urządzenia te nie sprostały zaistniałej nawałnicy wodnej
na tym obszarze, która zniszczyła niemal wszystko, co napotkała na swej drodze.
Zniszczenia powstały w gminach z powiatów brzozowskiego, jasielskiego, jarosławskiego,
krośnieńskiego, łańcuckiego, przeworskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
W dobie walki z globalną epidemią COVID-19 ten dodatkowy, a na zniszczonych obszarach
ten najważniejszy obowiązek likwidacji zniszczeń oraz usuwaniu zanieczyszczeń
popowodziowych celem ochrony mieszkańców przed zakażeniem, zmusza poszkodowane
samorządy zwrócić się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na ten cel.
Zdając sobie sprawę, że każdy samorząd ma ściśle zaplanowane wydatki na 2020 r.,
a także ograniczone dochody choćby skutkiem COVID-19, ale może ta symboliczna złotówka
ofiarowana z Państwa budżetów może wiele zdziałać u poszkodowanych.
W tym miejscu pragnę już podziękować za okazaną pomoc doraźną w trakcie trwania
burzowych nawałnic wezwanym jednostkom OSP, specjalistycznym jednostkom PSP, a także
żołnierzom OT biorącym udział w akcji przeciwpowodziowej, a szczególnie tym, którzy
wspomagali miejscowych zawezwani z sąsiednich powiatów i województw.
Jako Marszałek Województwa Podkarpackiego i Przewodniczący Zarządu PSST
zwracam się z prośbą o udzielenie solidarnej pomocy poszkodowanym obejmując
pomocowym patronatem wybrany przez siebie samorząd.
Samorząd Województwa w tej kwestii na Sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego
8 lipca 2020 r. ma przekierować środki finansowe na wsparcie odbudowy dostępu
komunikacyjnego dróg zniszczonego powodziami.

Z wyrazami szacunku,
Przewodniczący Zarządu PSST
Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego
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