
KZ-I.0021.13.2020.FK                         Rzeszów, 2020 – 10 –         
 
 
 

INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w okresie od 14 września 2020 r. do 6 października 2020 r. 
 

 
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego 
obradował na posiedzeniach: 
 

− Nr 198 w dniu 14 września 2020 r. 

− Nr 199 w dniu 15 września 2020 r. 

− Nr 200 w dniu 15 września 2020 r. 

− Nr 201 w dniu 15 września 2020 r. 

− Nr 202 w dniu 17 września 2020 r. 

− Nr 203 w dniu 18 września 2020 r. 

− Nr 204 w dniu 21 września 2020 r. 

− Nr 205 w dniu 22 września 2020 r. 

− Nr 206 w dniu 29 września 2020 r. 

− Nr 207 w dniu 2 października 2020 r. 

− Nr 208 w dniu 6 października 2020 r. 
 
Przedmiotem 198. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
14 września 2020 r. był następujący temat: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa - 
Podkarpackie 2030. 
 

Przedmiotem 199. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
15 września 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0034/16  
pn. „Podkarpacki system e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2)”, 
realizowanego przez Województwo Podkarpackie, w ramach 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 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 dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 380/7970/17 z dnia  
14 grudnia 2017 r., uchwałą nr 452/9442/18 z dnia 10 lipca 2018 r., uchwałą  
nr 485/10258/18 z dnia 23 października 2018 r., uchwałą nr 3/44/18 z dnia  
27 listopada 2018 r., uchwałą nr 62/1518/19 z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą  



nr 63/1575/19 z dnia 23 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1810/19 z dnia 27 sierpnia 
2019 r. oraz uchwałą nr 75/1958/19 z dnia 17 września 2019 r., 

− rozwiązania umowy nr RPPK.03.02.00-18-0030/18-00 z dnia 26 października 
2018 r. o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie efektywności gospodarki 
energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp.” 
realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach w ramach  
osi priorytetowej III „Czysta energia”, działanie 3.2 „Modernizacja energetyczna 
budynków” – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta RINGPOL 
WALDEMAR KUBIAK oraz zmiany Uchwały Nr 133/3064/20 z dnia 18 marca 
2020 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  
nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19 pomoc de minimis), 

− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez 
Departament Rozwoju Regionalnego w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2020 r., 

− zmiany Uchwały Nr 126/2935/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów 
chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku, 

− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 
Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert  
na dofinansowanie w roku 2020 zadań własnych realizowanych  
przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych, 

− udzielenia pożyczki Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie, 

− udzielenia pożyczki Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie, 

− powołania Kapituły konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” na najlepszą 
pracę dyplomową dotyczącą historii, oblicza i przyszłości województwa 
podkarpackiego, 

− przyznania nagrody rocznej dla p.o. dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury  
w Rzeszowie, 

− ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka 
Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu 
stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego  
na rok akademicki 2020/2021, 

− wyrażenia zgody na częściowe zawieszenie zajęć stacjonarnych  
i wprowadzenie nauczania w formie hybrydowej w Zespole Szkół  
przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  
w Rzeszowie, 

− powołania Komisji Opiniujących wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród 
pieniężnych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”, 

− wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych w ramach zadania: 
Organizacja, współudział i uczestnictwo w konkursach, szkoleniach  
i konferencjach o tematyce rolniczej, 
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− przyznania grantów w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu  
pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

− wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie na zbycie w drodze przetargu, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła 
II w Krośnie na przyjęcie darowizny, 

− ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Rzeszowie, 

− ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zespołu 
Specjalistycznego w Rzeszowie, 

− ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego 
Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, 

− przyjęcia do realizacji dokumentu pn. „Rewitalizacja strategii marki 
województwa podkarpackiego. Wytyczne do wdrażania marki w latach 2020 – 
2025”, 

− wykonania działań promocyjnych podczas wydarzenia pn. Kongres 
Profesjonalistów PR 2020, który odbędzie się w Rzeszowie, w dniach  
24-25 września 2020 r., 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 

− zmiany uchwały w sprawie przyjęcia założeń i zasad oraz trybu prac  
nad opracowaniem projektu budżetu Województwa Podkarpackiego  
na 2021 rok, 

− przekazania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego uprawnień  
do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. 

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej - z uwagi  
na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 
PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”, 

− określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi 
na stwierdzone przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 
PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 wraz  
z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia 
i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań 
Krótkoterminowych”. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 1/2019 w miejscowościach: Ostrów, Kozodrza, Kamionka i Skrzyszów 
w gminie Ostrów, 
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− uzgodnienia projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w miejscowości Hermanowa i Kielnarowa 
Gmina Tyczyn, 

− uzgodnienia projektu II zmiany nr 301/6/2018 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr 145/16/2006 przy al. Witosa  
i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie w części oznaczonej konturem od I do VII, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu dawnego poligonu wojskowego „Straszęcin” w Gminie 
Żyraków, 

− wyznaczenia terminu rozprawy administracyjnej, wyznaczenia członka Zarządu 
Województwa Podkarpackiego do kierowania i przeprowadzenia rozprawy 
administracyjnej oraz zlecenia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego prowadzenia postępowania dowodowego  
i upoważnienia tych pracowników do dokonywania wszelkich czynności 
materialno – technicznych związanych z  przygotowaniem i przeprowadzeniem 
rozprawy administracyjnej w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego – 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 
2013. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− umorzenia Arkadiuszowi Kucowi prowadzącemu działalność gospodarczą  
pod nazwą „AREL Arkadiusz Kuc” należności z tytułu zwrotu środków 
przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich oraz innych należności związanych z realizacją projektów 
finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków  
i od tych należności, określonych decyzją Zarządu Województwa 
Podkarpackiego nr: RPPK.IZ.UMWPK_-O0569/14/01 z dnia 10 maja 2016 r.,  
w części w łącznej kwocie 310 488,67 zł, 

− wygaśnięcia trwałego zarządu. 
 
Pozostałe tematy: 

1. Informacja o zleceniach płatności ze środków EFRR i EFS przekazanych  
do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych  
na rzecz beneficjentów przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję 
Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach RPO WP 
2014 – 2020 w sierpniu 2020 r. 

2. Informacja dla Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia 
opinii dot. ewentualnego przystąpienia do realizacji „dużego projektu” w związku  
z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – 
Mielec – Dębica, etap I ”. 

3. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
4. Informacja dot. naboru wniosków na realizację zadań inwestycyjnych  

przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 

5. Informacja dotycząca wniosku Spółki MARKIZETA Witold, Henryk Solarscy  
Sp.j., z dnia 20 sierpnia 2020r., o wydłużenie terminu złożenia wniosku 
refundacyjnego rozliczającego Usługę „Audyt logistyczny w przedsiębiorstwie”, 
w zakresie możliwości refundacji środków w ramach projektu „Podkarpacka 
Platforma Wsparcia Biznesu”. 
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6. Informacja dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 
PKA”. 

7. Informacja o stanie realizacji przez Województwo Podkarpackie /UMWP/ 
Departament Edukacji, Nauki i Sportu, projektów stypendialnych dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2020 roku,  
stan na 31 sierpnia 2020 roku. 

Przedmiotem 200. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
15 września 2020 r. był następujący temat: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019r. Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiego 
Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiego 
Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiego 
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. 
Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. 
Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiego 
Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego 
w Żurawicy, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiego 
Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Podkarpackiego 
Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 r. Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli. 
 

Przedmiotem 201. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
15 września 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia projektu umowy IRU. 



Pozostałe tematy: 

1. Wniosek nr 3 o zajęcie stanowiska w sprawie podziału wynagrodzenia 
należnego w ramach negocjowanej umowy IRU (Indefeasible Right of Use – 
Nieodwołalne Prawo Użytkowania). 

Przedmiotem 202. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
17 września 2020 r. były następujące tematy:  
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego  
na lata 2020 – 2045, 

− zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku 
Rozwoju Rady Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 
Województwa Podkarpackiego w latach 2018 – 2020, 

− zaciągnięcia II transzy pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady 
Europy (CEB) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa 
Podkarpackiego. 
 

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Media-Sys Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

− odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego 
Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego  
w Żurawicy, 

− powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Podkarpackiego 
Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.     

 
Pozostałe tematy: 

1. Informacja na temat Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 
 

Przedmiotem 203. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
18 września 2020 r. był następujący temat: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 
wydarzenia organizowanego w Rzymie i regionie związanego z prezentacją 
rzemiosła regionalnego pracowni ludwisarskiej z Przemyśla, 

− nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego. 
 

Przedmiotem 204. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
21 września 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku, 

file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/3Faustyna%20Kowal/2020/201%20-%2015%20września/Materiały/Wniosek%20nr%203%20ws.%20IRU.pdf
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/3Faustyna%20Kowal/2020/201%20-%2015%20września/Materiały/Wniosek%20nr%203%20ws.%20IRU.pdf
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/3Faustyna%20Kowal/2020/201%20-%2015%20września/Materiały/Wniosek%20nr%203%20ws.%20IRU.pdf
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/3Faustyna%20Kowal/2020/204%20-%2021%20września/Materiały/Dep.%20Ochrony%20Zdrowia%20i%20Polityki%20Społecznej/UZ%20wykonanie%20planów%20finansowych%20zoz
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/3Faustyna%20Kowal/2020/204%20-%2021%20września/Materiały/Dep.%20Ochrony%20Zdrowia%20i%20Polityki%20Społecznej/UZ%20wykonanie%20planów%20finansowych%20zoz


− oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej za 2019 rok, dla których Samorząd Województwa 
Podkarpackiego jest organem tworzącym. 

 
Pozostałe tematy: 

1. Informacja o wynikach finansowych i działalności leczniczej za 2019 r. 
podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Podkarpackiego 
jest organem tworzącym. 

2. Informacja o wynikach finansowych podmiotów leczniczych nadzorowanych 
przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w porównaniu czerwiec 2020 r. 
do czerwca 2019 r.  

3. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie pomocy 
udzielonej samorządom na usuwanie skutków powodzi. 

4. Informacja na temat prac nad rewitalizacją strategii marki Województwa 
Podkarpackiego.   

 

Przedmiotem 205. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
22 września 2020 r. były następujące tematy:  
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020, 

− rozpatrzenia protestu,  

− rozpatrzenia protestu,  

− zatwierdzenia Listy ocenionego projektu 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.00-18-015/20, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0014/18  
pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach 
prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 
Projekt 3.3.1”, realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0001/18 
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 – etap I”, realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura 
komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie 
odwiertów Nowe Sioło-1, Mielniki-1. KGZ Lubaczów”, 

− zawarcia aneksu do umowy użyczenia lokalu na potrzeby Lokalnego Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Przemyślu, 

− zawarcia aneksu do umowy użyczenia lokalu na potrzeby Lokalnego Punktu 
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Sanoku, 



− zawarcia aneksu do porozumienia udostępnienia lokalu na potrzeby Lokalnego 
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mielcu, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa”, 

− wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres 
pełnomocnictwa, 

− zmiany Uchwały Nr 122/2842/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – 
finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  
na 2020 r., 

− 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,  

− zmian w rozkładzie jazdy pociągów regionalnych edycji 2019/2020 na terenie 
Województwa Podkarpackiego, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Poprawa jakości 
i dostępności do świadczeń z zakresu rezonansu magnetycznego poprzez 
rozbudowę Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 
w Rzeszowie”, 

− ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 
Świątecznych Targów Książki, 

− zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 
Indywidualnych Mistrzostw Świata na Długim Torze, 

− przyjęcia aktualizacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na 2020 rok, 

− zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia 
dotacji na realizację zadań mających na celu podnoszenie poziomu sportowego 
zawodników Województwa Podkarpackiego w 2020 roku, 

− wyrażenia zgody na ustalenie wysokości opłat za korzystanie z Internatu 
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Rzeszowie,  

− wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli, 

− wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, 



− zmiany Uchwały Nr 30/780/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
do składu Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa 
Odmianowego, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− udzielenia upoważnienia, 

− przeprowadzenia prezentacji i promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego 
podczas wydarzenia pod nazwą „Święto kapusty”, 

− przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach 
Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 

− zmiany Uchwały Nr 152/3374/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 12 maja 2020 r., 

− przyjęcia projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego 2022, 

− powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu Wojewódzkiego 
Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 
2030,  

− powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu Wojewódzkiego 
Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych  
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021 – 2030, 

− przyznania grantów w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu  
pn. „Lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.,   

− zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup 
środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2020 r.,  

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.   
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzikowiec, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 2/2019 w miejscowości Dzikowiec, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 1/2019 w miejscowości Wilcza Wola. 

 
 
 
 



Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie możliwości rozszerzenia zakresu rzeczowego  

oraz zwiększenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie pn. „Budowa łącznicy 
kolejowej Jedlicze – Szebnie (dokumentacja projektowa + przedprojektowa)”. 

2. Informacja dotycząca projektu „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych 

przedsiębiorstw – wsparcie grantowe”, realizowanego w ramach Działania 1.6 

„Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

3. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
4. Informacja nt. zasad wyboru partnerstw JST w ramach projektu „Pilotaż 

Centrum Wsparcia Doradczego”. 
5. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 
6. Informacja dotycząca remontu balkonów w budynku Medyczno-Społecznego 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. 
7. Informacja o wynikach rekrutacji do Medyczno-Społecznych Centrów 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na rok szkolny 2020/2021. 
8. Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń w jednostkach podległych  

oraz wysokości planowanych do wypłaty nagród dla pracowników  
tych jednostek – do akceptacji przez Zarząd Województwa. 

 

Przedmiotem 206. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
29 września 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia projektu zaktualizowanego Planu ewaluacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zawarcia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie Aneksu Nr 4  
do Porozumienia z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zawarcia ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Aneksu Nr 3 do Porozumienia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie powierzenia 
przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany: Uchwały Nr 342/7353/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego 
wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.), 
Uchwały Nr 393/8209/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie 
Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.), Uchwały Nr 241/4854/16 
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada  
2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o Finansowanie Projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej - Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka, Działanie 1.4 - Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 - Instrumenty 
Finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.), 



− zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany Uchwały Nr 152/3358/20 z dnia 12 maja 2020r. w sprawie przyjęcia 
Zasad wsparcia w ramach pomocy technicznej RPO WP 2014-2020 realizacji 
przedsięwzięć w formule project pipeline, 

− zasad udzielania zaliczek beneficjentom realizującym projekty w osiach 
priorytetowych II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozwiązania umowy nr RPPK.03.03.02-18-0008/18-00 z dnia 27 czerwca  
2019 r. o dofinansowanie projektu pn. „Ekologiczne Partnerstwo Miasta 
Jarosławia i Gminy Pawłosiów – redukcja emisji” realizowanego przez Gminę 
Pawłosiów w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa 
jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-
0023/17 pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego  
oraz rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej  
w Uzdrowisku Horyniec Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum 
Diagnostyczno-Terapeutycznego-schorzeń neurologicznych i kardiologicznych 
oraz rozbudowę sanatorium Jawor” i  nr RPPK.06.01.00-18-0024/17  
pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwój 
infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Uzdrowisku Horyniec 
Sp. z o.o. poprzez utworzenie Klinicznego Centrum Diagnostyczno- 
Terapeutycznego Narządów Ruchu” realizowanych przez Uzdrowisko Horyniec 
Sp. z o.o., w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, 
działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16  
pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi 
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków  
o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie 
infrastruktury B+R jednostek naukowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer 
RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20 przyjętego Uchwałą Nr 136/3123/20 z dnia 
24 marca 2020 r. z późn. zm., 

− zmiany Uchwały Nr 136/3124/20 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach I osi 
priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.01.00-IZ.00-18-003/20 z późn. zm., 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta Żak Krzysztof 
„Świat Srebra i Złota” oraz zmiany Uchwały Nr 32/831/19 z dnia 26 marca  
2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru 
projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 



Regionalnego w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka”, działania 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałania 1.4.1 „Dotacje 
bezpośrednie”, typu projektu „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020  
(nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-004/18 pomoc de minimis), 

− udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkiem bankowym w BGK 
przeznaczonym do realizacji polityki wyjścia z IIF, 

− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2020r. 
realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych 
przez Departament Gospodarki Regionalnej, 

− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2020 r. 
realizowanych przez Biuro Informacji o Funduszach Europejskich, 

− 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, 

− stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia 
kategorii drogi gminnej swojej kategorii celem zaliczenia jej do kategorii dróg 
powiatowych na terenie Miasta Tarnobrzeg, 

− stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia 
kategorii drogi gminnej swojej kategorii celem zaliczenia jej do kategorii dróg 
powiatowych na terenie Miasta Tarnobrzeg, 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl - Hermanowice - Granica Państwa”, 

− zmiany Uchwały Nr 41/2019/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru umowy w sprawie 
integracji systemu informatycznego Jednostki z  Regionalnym Centrum 
Informacji Medycznej – RCIM, 

− zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania 
pn. „Zakup ambulansów transportowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”, 

− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez 
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach 
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− zmiany Uchwały Nr 122/2851/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie wyboru Zgłoszeń w ramach 
Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” – nabór I (z późn. zm.), 

− zmiany Uchwały Nr 156/3420/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wyboru Zgłoszeń w ramach 
Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta” – nabór II, 

− przedstawienia korekt informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2020 r. 
planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa, 

− wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wyrażenie zgody 
na powołanie pani Bożeny Jandy na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej  



i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie bez przeprowadzania konkursu 
oraz do właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej  
przez instytucję stowarzyszeń zawodowych i twórczych w celu zasięgnięcia 
opinii o powołaniu, 

− pozbawienia zawodników stypendium sportowego, 

− powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa 
Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 

− powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa 
Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 

− powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa 
Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 

− powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Województwa 
Podkarpackiego dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 

− przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności tradycyjnej  
jako dziedzictwa kulturalnego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego, 

− ponownego rozpatrzenia sprawy, 

− przywrócenia terminu na dokonanie określonych czynności w toku 
postępowania w sprawie o przyznanie pomocy, 

− zabezpieczenia środków na organizację Konkursów dla uczniów i szkół, 

− ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy  
na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 

− zmiany Uchwały nr 337/7241/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 5 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Konkursu „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej” oraz powołania Kapituły 
konkursu, 

− zmiany Uchwały Nr 192/3966/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
25  sierpnia 2020 r. w  sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia  grantu 
i ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach przyjętego  
w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego  
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi 
Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  
i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

− przyznania grantu w ramach przyjętego w trybie nadzwyczajnym projektu 
pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki 
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług 
społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,  

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2020 r. 

 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w roku 2020.  

 
 



Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− wskazania nowego terminu na rozpoznanie odwołania Pani Agaty Tkaczow 
prowadzącej działalność pod firmą MUSIC GARDEN Agata Tkaczow, ul. Lwowska 
78, 35-301 Rzeszów od decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie, znak BF.534.3.1.2020.RPI, z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie 
zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem 
środków europejskich, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 
w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do dnia 
31 października 2020 r., 

− wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zwrotu przez AUTOCONCIERGE 
Sp. z o.o. środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych 
z  udziałem środków europejskich przyznanych na podstawie umowy 
o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0382/17-00 pn. „Wdrożenie 
systemu Autoconcierge” z dnia 22 grudnia 2017 r. (z późn. zm.), zawartej w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  
2014 – 2020, 

− uzgodnienia projektu IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Olszanica, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Zwierzyń 1”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Czarna „Chotowa - Potok” – ETAP 2, 

− wydania opinii dotyczącej zmiany koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 
w instalacjach odnawialnego źródła energii.  

 
Pozostałe tematy: 

1. Informacja na temat stanu przygotowania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027 (RPO WP 
2021-2027).  

2. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
3. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności, dotyczących POWER Perspektywy 

Finansowej 2014-2020, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu sierpniu 2020 r.  

4. Informacja dotycząca dopuszczalnych działań, jakie może podjąć IZ RPO WP 
w  sprawie odzyskania wierzytelności Województwa Podkarpackiego  
od Beneficjenta SUS-TRANS Sp. z o. o., realizującego projekt  
nr RPPK.01.01.00-18-644/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.  

5. Informacja dotycząca zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę  
1 374 000 zł w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 
Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa”. 

6. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 
Aglomeracyjnej – PKA”. 

7. Informacja na temat stanu kontroli zarządczej w Urzędzie – ankiety samooceny. 
8. Informacja dotycząca planowanego ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020.  

9. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej dotyczącej wyboru wariantu budowy  
i rozbudowy dróg wojewódzkich nr 878, 877 i 835 w ramach zadania  



pn.: „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich nr 878 na odc. Tyczyn – 
Dylągówka, nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz nr 835 na odc. Szklary – 
Dynów”. 

10. Pismo Dyrektora Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie – 
SPZOZ Krzysztofa Bałaty dotyczące stanowiska związków zawodowych 
działających przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Jadwigi Królowej 
w Rzeszowie opublikowanego w formie elektronicznej w dziennikach 
rzeszowskich - na stronie rzeszów-news.pl oraz supernowości24.pl.  

Przedmiotem 207. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
2 października 2020 r. był następujący temat: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 

Przedmiotem 208. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
6 października 2020 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− 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, 

− zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie nadzwyczajnym 
projektu Województwa Podkarpackiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku  
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”, w ramach osi priorytetowej VI 
Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 nabór nr RPPK.06.02.01-IZ.00-18-009/20, 

− zmiany Uchwały Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 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 nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-005/18 regionalna pomoc inwestycyjna), 

− zmiany uchwały Nr 73/1896/19 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 
Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer 
RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 z późn. zm., 

− zmiany Uchwały Nr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 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 
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bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
(nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc inwestycyjna), 

− wydłużenia okresu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, Wzrost zatrudnienia 
we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety oraz Wzrost zatrudnienia  
we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni dotyczących firmy Creativity 
Jakub Kulig ul. Gajowa 7, 39-200 Dębica  realizującej projekt nr 
RPPK.01.04.01-18-0370/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wyrażenia zgody na zmianę Strategii Inwestycyjnej Podkarpackiego Funduszu 
Rozwoju Sp. z o. o., 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dydnia, 

− zmiany uchwały Nr 148/3294/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości  
ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych  
z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – 
Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk – etap I”, 

− zmiany Uchwały Nr 126/2935/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów 
chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  
na nieodpłatne przekazanie ruchomych aktywów trwałych, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  
na nieodpłatne przekazanie zbędnych aktywów trwałych, 

− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 
Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− wykonania działań promocyjnych podczas wydarzenia pn. Runmageddon 
Lesko-Brama Bieszczad, który odbędzie się w Rzeszowie, w dniach  
24-25 października 2020 r., 

− przyznania nagrody rocznej dla p.o. dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Kultury Ludowej  
w Kolbuszowej, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej  
w Przemyślu, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej  
w Żarnowcu, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego  
w Sanoku, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii  
w Bolestraszycach, 



− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Filharmonii Podkarpackiej  
im. A. Malawskiego w Rzeszowie, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej  
w Rzeszowie, 

− przyznania Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Otwarta 
Przestrzeń Kultury” dla laureata konkursu X Triennale Polskiego Rysunku 
Współczesnego – Lubaczów 2020, 

− zmiany uchwały nr 122/2854/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia  zakresu rzeczowo-
finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, 
Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na rok 2020, 

− przyznania nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli, 

− ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium  
dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie 
ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – 
szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021, 

− powołania Komisji stypendialnej w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne 
dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021, 

− Uchwała Zarządu w sprawie powołania Komisji stypendialnej w ramach projektu 
pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe –  
rok szkolny 2020/2021, 

− zmiany Uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia 
dotacji na realizację zadań mających na celu podnoszenie poziomu sportowego 
zawodników Województwa Podkarpackiego w 2020 roku, 

− wydania opinii do projektu dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię  elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łańcut – aktualizacja 
na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2035”, 

− wydania opinii do projektu dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię  elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubaczów”, 

− wydania opinii do projektu dokumentu „Aktualizacja założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Stalowa 
Wola”, 

− powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku szkoleń dla osób 
realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

− zmiany Uchwały nr 184/3845/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
4 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Oceniającej Projekty  
pod względem formalno-merytorycznym zgłoszonych w ramach przyjętego  
w trybie nadzwyczajnym projektu pn. „Lepsze jutro” współfinansowanego  
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  
Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  
i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 
lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

− ustanowienia Zasad gospodarowania środkami finansowymi w przypadku 
wystąpienia oszczędności po rozpatrzeniu przez Grantodawcę wszystkich 
wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „Lepsze jutro” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne  



dla rynku pracy, gospodarki i edukacji działanie 2.8 Rozwój usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym, Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− zmiany Uchwały Nr 111/2653/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu wydatków na zakup 
środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− wystąpienia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z wnioskiem  
o wydanie opinii o możliwości spłaty zobowiązania, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r. 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„WRÓBLIK KRÓLEWSKI/2019” – etap I, 

− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Wołódź 4”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
nr 309/4/2019 przy ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Tarnogóra 2”. 

 
Pozostałe tematy: 

1. Informacja przedstawiająca kwartalne zestawienie nieprawidłowości 
niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej w ramach RPO WP  
2014-2020 za II kwartał 2020 r. 

2. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
3. Informacja dla Zarządu Województwa Podkarpackiego nt. Zasad wyboru 

partnerstw JST w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”. 
4. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 
 
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. 

 
 


