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INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w okresie od 8 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

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

− Nr 231 w dniu 8 grudnia 2020 r. 

− Nr 232 w dniu 10 grudnia 2020 r. 

− Nr 233 w dniu 10 grudnia 2020 r. 

− Nr 234 w dniu 11 grudnia 2020 r. 

− Nr 235 w dniu 15 grudnia 2020 r. 

− Nr 236 w dniu 16 grudnia 2020 r. 

− Nr 237 w dniu 17 grudnia 2020 r. 

− Nr 238 w dniu 21 grudnia 2020 r. 

− Nr 239 w dniu 22 i 23 grudnia 2020 r. 

− Nr 240 w dniu 29 grudnia 2020 r. 

− Nr 241 w dniu 29 grudnia 2020 r. 

− Nr 242 w dniu 31 grudnia 2020 r. 
 
Przedmiotem 231. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
8 grudnia 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− rozpatrzenia protestu /APM-TECH Ireneusz Świątkowski/, 

− rozpatrzenia protestu /Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Klabacha Spółka  
z o.o./, 

− rozpatrzenia protestu /Pak-Hurt Sp. z o.o./, 

− rozpatrzenia protestu /GUMAT Sp. z o.o./, 

− rozpatrzenia protestu /BsCaffe Grzegorz Bieńko/, 

− rozpatrzenia protestu /P.H.U. „Color” Monika Łata/, 

− rozpatrzenia protestu /Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe NIWA 
Jan Niwa sp. k./, 

− rozpatrzenia protestu /ITL Zbigniew Kamiński/, 

− rozpatrzenia protestu /Relavia Sp. z o.o./, 

− rozpatrzenia protestu /Spółdzielnia Socjalna „DELICJA”/, 

− rozpatrzenia protestu /KOMA Stahlbau Sp. z o.o./, 

− rozpatrzenia protestu /Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "Lider" Barbara 
Wilk/, 

− rozpatrzenia protestu /Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Royal-
Star Krzysztof Pawełek/, 

− rozpatrzenia protestu /MTM Krupa Wiesław/, 

− rozpatrzenia protestu /Zbigniew Majkut Zakład Remontowo – Budowlany/, 

− rozpatrzenia protestu /FH „Afiko” Anna Kosior/, 

− rozpatrzenia protestu /WJATECH Sp. z o.o./, 



− rozpatrzenia protestu /EL PREMA Krzysztof Kipczak, Ziemowit Kipczak Spółka 
Cywilna/, 

− rozpatrzenia protestu /FollowUp Sp. z o.o./, 

− rozpatrzenia protestu /MONADA sp. z o.o./, 

− rozpatrzenia protestu /TRANS-COM Tomasz Stec/, 

− rozpatrzenia protestu /Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe 
GRANMAR Helena Szmyd/, 

− rozpatrzenia protestu /TRANS CAR Dul Grzegorz/, 

− rozpatrzenia protestu /STYROBUD B.T.K. Sp. j./, 

− rozpatrzenia protestu /Specjalistyczny Zakład Robót Budowlano-Wiertniczych 
„EURO-WIERT” Sp. z o. o./, 

− rozpatrzenia protestu /RUTKOWSCY NATURALNE DOMY Z BALI Jacek 
Rutkowski/, 

− rozpatrzenia protestu /WOLF Sp. z o.o. Spółka komandytowa/, 

− rozpatrzenia protestu /BUD – BOB Bogdan Sudoł/, 

− rozpatrzenia protestu /PHU INOX INSTAL Alina Stafa/, 

− rozpatrzenia protestu /Firma Produkcyjno – Usługowa Elektron Sp. z o.o. Sp. k./, 

− rozpatrzenia protestu /„Waldin” Kolekcja Dziecięca Waldemar Zawada/, 

− rozpatrzenia protestu /G&S STALBRAM Krzysztof Selwa/, 

− rozpatrzenia protestu /Przedsiębiorstwo Handlowe DOBIS Sp. z o.o./, 

− rozpatrzenia protestu /Zakład Kamieniarski Andrzej Gwóźdź/, 

− rozpatrzenia protestu /Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe PEGAR  
Sp. z o.o./, 

− rozpatrzenia protestu /SOŁEK Sp. z o. o./, 

− rozpatrzenia protestu /Zakład Betoniarski TT- BRUK Tadeusz Tupaj/, 

− rozpatrzenia protestu /Firma Remontowo – Handlowo – Budowlana Grzyb 
Kazimierz/, 

− rozpatrzenia protestu /TOM – JAN Tomasz Janków/, 

− rozpatrzenia protestu /Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BAJT Krystian 
Ciejka/, 

− rozpatrzenia protestu /MERITUM 24 Sp. z o.o. Sp.k./, 

− rozpatrzenia protestu /Polskie Centrum Wody Sp. z o.o. Sp.k./, 

− rozpatrzenia protestu /FABRYKA OKIEN "VIDAWO" - Stanisław Pokrywka/, 

− rozpatrzenia protestu /MILKBAR Sp. z o.o./, 

− rozpatrzenia protestu /IGNIKOM Łukasz Bizior/, 

− rozpatrzenia protestu /BIO ENERGY GROUP Sp. z o.o./, 

− rozpatrzenia protestu /THM Group Sp. z o. o./, 

− rozpatrzenia protestu /Zakład Produkcyjno-Handlowy PIEKARNIA WM-ka Witold 
Węgrzyn/, 

− rozpatrzenia protestu /Piszczek Maria, Piszczek Dariusz s.c. Firma Budowlana/, 

− rozpatrzenia protestu /FME Food Machinery Europe Sp. z o.o./, 

− rozpatrzenia protestu /Zakład Usług Mechanicznych Jerzy Bednarz/, 

− rozpatrzenia protestu /JARNIS Jarosław Maciejak/, 

− rozpatrzenia protestu /TOP SYSTEM instalacje – Joanna Osetek/, 

− rozpatrzenia protestu /P.P.H.U. DACH – STYL Jan Ciak/, 

− rozpatrzenia protestu /JDM Konieczkowski Janusz/, 

− rozpatrzenia protestu /InfoSoftware Polska Sp. z o. o./, 

− rozpatrzenia protestu /CMT-Tech Bogdan Duszkiewicz/, 



− rozpatrzenia protestu /EKOTECH Sp. z o. o./, 

− rozpatrzenia protestu /SOLGAM Sp. z o.o./, 

− rozpatrzenia protestu /ERKO Sp. z o.o. Sp.k./, 

− rozpatrzenia protestu /Piekarnia Krystyna Sopel/, 

− zmiany Uchwały Nr 152/3354/20 z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2020/2021 dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, 

− wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę RPO WP na lata 2014-
2020 oraz zmiany Uchwały nr 11/278/18 z dnia 27 grudnia 2018 r., 

− 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.00-18-006/18 
pomoc de minimis), 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta Pracownia Gabriela 
Bokińczuk 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 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 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), 

− zmiany Uchwały Nr 25/613/19 z dnia 26 lutego 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 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ 
projektu: Sieciowanie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19  
z późn. zm., 

− podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa 
podkarpackiego na działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników  
i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku, 

− wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa podkarpackiego, 

− zmiany Uchwały Nr 208/4204/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 6 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 
Strategii Inwestycyjnej Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o. o., 



− udzielenia upoważnienia do dysponowania rachunkami bankowymi w BGK 
przeznaczonymi do realizacji Umowy powierzenia realizowania zadań 
publicznych zawartej w dniu 25 września 2017r. z Podkarpackim Funduszem 
Rozwoju Sp. z o.o., 

− zmiany Uchwały Nr 146/3271/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowej  
dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie  
z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego 
Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana 
Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa instalacji tlenu 
medycznego w budynku Oddziału Opieki Paliatywnej przy ul. Grodzkiej 45  
w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie instalacji gazów 
medycznych dla oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala 
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie  
pn. „Modernizacja parownicy tlenu ciekłego przy zbiorniku kriogenicznym” 
związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej  wywołanej wirusem 
SARS-CoV-2 zwanej COVID-19, 

− przyznania dotacji celowej dla Uzdrowiska Rymanów S.A. z przeznaczeniem  
na zadanie pn. „Kompleksowa budowa instalacji tlenu medycznego  
wraz z montażem 2 zbiorników na tlen medyczny” dla Uzdrowiska Rymanów SA. 
– Szpital Uzdrowiskowy „Zimowit”, 

− zmiany Uchwały Nr 221/4387/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia 
ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu za 2019 rok, 

− zmiany Uchwały Nr 221/4388/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia warunków 
przekazania  oraz rozliczenia środków finansowych na częściowe pokrycie 
ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu za 2019 rok, 

− zmiany Uchwały Nr 221/4389/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie częściowego pokrycia 
ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2019 rok, 

− zmiany Uchwały Nr 221/4390/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia warunków 
przekazania oraz rozliczenia środków finansowych na częściowe pokrycie 
ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2019 rok, 

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

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Oleszyce, 
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− wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna, 

− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych  
w Rymanowie-Zdroju, 

− 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 przedłużenie porozumienia w sprawie udostępnienia  
powierzchni w budynku położonym przy ul. Lewakowskiego 7 w Krośnie  
dla Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, 

− wydania opinii do projektu aktualizacji dokumentu „Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jodłowa  
na lata 2017-2035”, 

− wydania opinii do projektu aktualizacji dokumentu „Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy 
Miejskiej Jarosław na lata 2016-2032”, 

− wydania opinii do projektu dokumentu „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zaklików na lata 2021-2036”, 

− przekazania środków ochrony osobistej z przeznaczeniem na działania związane  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, 

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Program 
profilaktyki covid19”, 

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Rehabilitacja 
poprzez sport”, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w części ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z budżetu Unii 
Europejskiej i Budżetu Państwa związanych z realizacją projektu „Kompetencje 
plus” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany Uchwały Nr XXVI/452/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki 
udzielanej w roku budżetowym 2020, 

− udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w roku 2021, 

− określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego, 

− zmiany uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych w 2020 roku na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ruchomych 
i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie 
województwa podkarpackiego. 
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Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyznaczenia nowego terminu rozprawy administracyjnej, odroczonej 
postanowieniem Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 listopada 
2020 r. dot. projektu pn. „Dywersyfikacja działalności poprzez budowę  
i wyposażenie stacji kontroli pojazdów z  warsztatem mechaniczno-
wulkanizacyjnym” realizowanego przez CONTROL Szałyga Wojciech spółka 
jawna oraz w sprawie wyznaczenia członka organu kolegialnego do kierowania  
i przeprowadzenia rozprawy i zlecenia pracownikom Urzędu przeprowadzenia 
postępowania dowodowego, 

− uzgodnienia projektu Zmiany Nr 4/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żurawica, 

− uzgodnienia projektu IV zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie (3 decyzje). 
 

Pozostałe tematy: 
1. Omówienie aktualnej sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1  

im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 
2. Zapoznanie się z pismami dot. wyjaśnień Pana Janusza Ławińskiego – p.o. 

Dyrektora KSW Nr 1 w Rzeszowie oraz Pana Marka Wiatera – z-cy Dyrektora ds. 
administracyjnych KSW Nr 1 w Rzeszowie, w związku z wnioskiem Zarządu 
Województwa z dnia 3 grudnia 2020r. 

3. Wniosek Członka Zarządu Województwa Stanisława Kruczka o powołanie  
na stanowisko Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie Pana Krzysztofa Bałaty.  

4. Uwagi do projektu umowy o udostępnienie jednostek organizacyjnych podmiotów 
leczniczych - umowa pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a wojewódzkimi 
podmiotami leczniczymi. 

5. Zestawienie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.  
na sesję Sejmiku w miesiącu grudniu 2020 r. oraz tabelaryczne zestawienie 
wniosków o dokonanie zmian limitów wydatków w WPF. 

6. Informacja dotycząca wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z wnioskiem o czasową nadkontraktację w I i VII 
osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

7. Informacja dotycząca dostępności środków w ramach osi  VI Spójność 
przestrzenna i społeczna (wg stanu na dzień 30.11.2020r.). 

8. Informacja w zakresie zgłoszonych do KE nieprawidłowości, w III kwartale 2020 r. 
w ramach realizacji RPO WP na lata 2014-2020. 

9. Informacja dotycząca możliwości zastosowania mechanizmu zakupów 
interwencyjnych w projektach Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) 
w ramach Działania 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej  
w regionie RPO WP na lata 2014-2020. 

10. Informacja w sprawie propozycji zmian warunków wykorzystania środków 
zwrotnych pozostałych po realizacji RPO WP 2007-2013, redystrybuowanych  
w ramach polityki wyjścia oraz umowy powierzenia, mających na celu 
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złagodzenie niekorzystnych skutków gospodarczych w sektorze MŚP powstałych 
na skutek epidemii COVID-19. 

11. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności dotyczących POWER Perspektywy 
Finansowej 2014 – 2020, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego  
oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu październiku 2020 r.  

12. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
13. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 
 
Przedmiotem 232. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
10 grudnia 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, 

− udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego Gminie Błażowa. 

 

Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie: 

− zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego na 2021 rok. 

 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń w jednostkach podległych  

oraz wysokości planowanych do wypłaty nagród i premii dla pracowników  
tych jednostek. 

2. Informacja w sprawie realizacji projektu dotyczącego przygotowania programu 
inwestycyjnego dla poprawy dostępu do wody pitnej i oczyszczania ścieków  
na oddalonych obszarach województwa podkarpackiego. 

3. Informacja nt. stopnia realizacji programu kontroli w Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 

 
Przedmiotem 233. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
10 grudnia 2020 r. były następujące tematy: 

  
1. Omówienie aktualnej sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1  

im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 
2. Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego na temat aktualnej sytuacji 

w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 
(informacja pod obrady Sejmiku Województwa). 
 

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany Uchwały Nr XIX/335/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
24 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu  
na stanowisko dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie. 

 
 



Przedmiotem 234. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
11 grudnia 2020 r. był następujący temat: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyznania grantów w ramach środków z powstałych oszczędności – 
dodatkowego naboru z 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. 
 

Przedmiotem 235. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
15 grudnia 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 

− wyboru do dofinansowania projektów przewidzianych do realizacji w 2021 r.  
w ramach X Osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020, 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „TSA” M. Górski, S. Rutkowski Spółka Jawna oraz 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), 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta FHU WIR-POL 
ROMAN STANIEWSKI 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 Uchwały Nr 192/3946/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia Listy ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej I 
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 
poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 
(nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 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 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), 

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

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

− zmiany umów określających zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do 
przewozów osób uprawnionych ustawowo do bezpłatnych lub ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, 

− zmiany umów określających tryb i zasady przekazywania dotacji w postaci 
rekompensaty przeznaczonej na sfinansowanie strat ponoszonych  
przez operatorów publicznego transportu zbiorowego z tytułu stosowania 
ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego, 

− zabezpieczenia środków finansowych,  

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością,  

− przedłużenia o 5 lat terminu przeprowadzenia komisyjnej kontroli zgodności 
wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych 
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, 

− skierowania projektu uchwały o przyjęciu planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 do zaopiniowania  
przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, 

− powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  
na stopień nauczyciela mianowanego, 

− powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  
na stopień nauczyciela mianowanego,  

− udzielenia pełnomocnictwa, pełniącej obowiązki dyrektora Podkarpackiego 
Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie,  

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

− zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Biura Geodezji  
i Terenów Rolnych w Rzeszowie ustalonego Zarządzeniem  Nr 23/2020 Dyrektora 
Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z dnia 2 grudnia 
2020 r., 

− wyrażenia opinii dotyczącej ustalenia urzędowej nazwy dla obiektu 
fizjograficznego położonego w gm. Solina, 

− przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwał Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych, 

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



− przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2020 – 2023 z Perspektywą do 2027 r. wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2404/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach 
Głogowskich ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2405/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie 
ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2406/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie 
Zdroju ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2407/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, 
którego organizatorem jest Fundacja In Corpore ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2408/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, 
którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności 
Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2409/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu  
ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2410/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych 
Oleszycach ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2411/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej  
ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2412/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli 
Żyrakowskiej ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2413/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli 
Rafałowskiej ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2414/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie  
ze zmianami, 



− zmiany Uchwały Nr 100/2415/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie  
ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2416/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu  
ze zmianami,  

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.,  

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.,  

− 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., 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu. 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wydłużenia terminu wydania decyzji w sprawie udzielenia Uniwersytetowi 
Rzeszowskiemu ulgi w spłacie należności określonej decyzją Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 16 stycznia 2017 r. (nr: RPPK.IZ.UMWPK-
O0325/12/03) poprzez umorzenie odsetek od należności głównej, do dnia  
20 lutego 2021 r., 

− uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Stalowa Wola Południe, 

− uzgodnienia projektu VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowościach Przyszów, Stany i Gwoździec, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w obrębie Przyszów – rejon cmentarza, 

− uzgodnienia projektu zmiany nr 319/4/2020 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego nr 229/15/2011 przy ul. Szpitalnej  
w Rzeszowie, 

− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Uzdrowisko Polańczyk Nr 2/2020. 
 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
2. Informacja dot. naboru wniosków na realizację zadań inwestycyjnych  

przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. 

3. Informacja cykliczna dotycząca realizacji projektu Podkarpacki System  
e-Administracji Publicznej 2 (PSeAP-2). 



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

5. 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 listopadzie 2020 r. 

6. Informacja na temat udzielania pomocy indywidualnej projektom realizowanym  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
2014-2020 – stan na dzień 10 grudnia 2020 r. 

7. Informacja o kwotach będących w postępowaniach sądowo - administracyjnych 
lub w postępowaniu egzekucyjnym w ramach RPO WP 2007-2013, 
pozostających do odzyskania ze środków europejskich i budżetu państwa,  
które mogą stanowić obciążenie budżetu Województwa, kwotach będących  
w postępowaniach sądowo-administracyjnych lub egzekucyjnych uznanych  
przez KE za niemożliwe do odzyskania zgodnie z listem zamknięcia "closure 
letter" z dnia 27 lipca 2018 r. oraz o kwotach odzyskanych według stanu na dzień  
30 września 2020 r.  

8. Informacja dotycząca podjęcia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego 
decyzji kierunkowej w zakresie kontynuacji projektu „wspólny bilet” realizowanego 
przez Operatora kolejowego POLREGIO Sp. z o.o. wraz z ZTM Rzeszów. 

 
Przedmiotem 236. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
16 grudnia 2020 r. były następujące tematy: 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 

− przyjęcia stanowiska na zakończenie obchodów setnej rocznicy urodzin Karola 
Wojtyły - św. Jana Pawła II w kontekście znaczenia Jego dziedzictwa  
dla województwa podkarpackiego, Polski i Europy.  

 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego  
na 2020 r., 

− przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2045, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz program  
jej działania, 

− przyjęcia skorygowanego projektu Rozkładu Jazdy i Rocznego Planu 
Finansowego na 2020 rok w ramach realizacji umowy wieloletniej na świadczenie 
kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2017 – 2020, 

− przyznania dotacji dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa warunków 
sanitarno – epidemiologicznych związanych z leczeniem pacjentów z chorobą 
COVID-19 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej 
w Rzeszowie” związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 
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rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej  
wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19, 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa 
warunków sanitarno – epidemiologicznych związanych z leczeniem pacjentów  
z chorobą COVID-19 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. F. Chopina  
w Rzeszowie” związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej  
wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19, 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa warunków sanitarno – 
epidemiologicznych związanych z leczeniem pacjentów z chorobą COVID-19  
w  Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,” 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
im. Jana Pawła II w Krośnie na realizację zadania „Poprawa warunków sanitarno 
– epidemiologicznych związanych z leczeniem pacjentów z chorobą COVID-19  
w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie”. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń w jednostkach podległych  

oraz wysokości planowanych do wypłaty nagród i premii dla pracowników  
tych jednostek. 

2. Informacja dot. naboru wniosków na realizację zadań inwestycyjnych  
przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych.   

 
Przedmiotem 237. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
17 grudnia 2020 r. był następujący temat: 
 
Kontynuacja tematów omawianych na posiedzeniu Zarządu Województwa  
Podkarpackiego w dniu 16.12.2020 r.  
 
Przedmiotem 238. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
21 grudnia 2020 r. był następujący temat: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie.  

 
Przedmiotem 239. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
22 i 23 grudnia 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, 

− zmiany uchwały Nr 27/657/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu  



ds. koordynacji opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 108 na odcinku Jasło-Nowy Zagórz (dokumentacja projektowa + 
przedprojektowa)” nr RPPK.05.03.00-18-0003/18 realizowanego przez PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.03.00-18-0025/18,  
pn. „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” realizowanego przez Gminę 
Stalowa Wola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0005/18 
pn. ”Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie (dokumentacja projektowa + 
przedprojektowa)”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 

− decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/20 pn.: „Budowa 
obwodnicy Narola w ciągu DW 865” w ramach osi priorytetowych I – VI 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− zmiany uchwały Nr 225/4462/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
24 listopada 2020 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”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe  
oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Infrastruktura B+R” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nabór  
nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-014/20 (edycja V),  

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum Hurtowego AGROHURT Spółka 
Akcyjna, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.,  

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego, 

− wyboru instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi 
dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Podkarpackiego, 

− zmiany uchwały w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów 
gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, 

− zamiaru powierzenia stanowiska dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zatwierdzenia 
listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa 
Podkarpackiego w roku akademickim 2020/2021, 

− zmiany uchwały w sprawie przyznania stypendium w ramach Programu 
wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zgubić talentu”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 



− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 

− zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 140/3157/20 z dnia 
31 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Programu 
Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 
zmienionej Uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 152/3362/20  
z dnia 12 maja 2020 r. oraz Nr 184/3832/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r., 

− zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 150/3320/20  
w sprawie przystąpienia do opracowania Regionalnej  Strategii Innowacji na lata 
2021-2030, 

− zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 150/3321/20 z dnia  
5 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania 
Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 z późn. zm., 

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

− określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na 2021 rok 
będących w rezerwie samorządu województwa dla samorządów powiatowych 
województwa podkarpackiego na finansowanie projektów pozakonkursowych   
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz projektów 
pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego 2014-2020, 

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

− zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym 
w Rzeszowie oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady, 

− wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi 
konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu 3 szt. 
respiratorów na potrzeby realizacji zadań wykonywanych przez zespoły 
ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”, 

− zmiany Uchwały Nr 195/3999/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
1 września 2020 r. w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej  
dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 
w Tarnobrzegu na nabycie cyfrowego aparatu RTG kostno-płucnego  
z zawieszeniem sufitowym wraz z wyposażeniem, 

− odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, 

− powołania dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, 

− podpisania Memorandum of Understanding for supporting local working groups 
for Intangible Cultural Heritage valorization, 

− zmiany Uchwały nr 225/4475/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyboru podmiotu 
uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego instytucji 
kultury podległej Samorządowi Województwa, 



− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych  
przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego  
w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2020 rok, 

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

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

− zmiany Uchwały Nr 124/2904/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
przebudów dróg wojewódzkich w 2020 roku, 

− zmiany Uchwały Nr 124/2903/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2020 roku, 

− zmiany Uchwały Nr 124/2905/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów 
dróg wojewódzkich w 2020 roku, 

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

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

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

− ustalenia zasad ubezpieczenia i przechowania nowo zakupywanych pojazdów 
kolejowych w okresie od dnia zakupu do czasu przekazania tych pojazdów  
do eksploatacji dla Operatora Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA), 

− ustalenia planu kontroli problemowych i sprawdzających Departamentu Kontroli 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
na 2021 rok, 

− uchylenia Uchwały Nr 205/4128/20 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zlecenia 
działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas Świątecznych 
Targów Książki, 

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

− rozliczenia dotacji przyznanej Uchwałą Nr 150/3337/20 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie podziału środków budżetu 
województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji 
rolniczej w roku 2020 (z późn. zm.), 

− wyrażenia zgody na przesunięcie terminu podpisania umowy przeniesienia 
własności nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego, 

− wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

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

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie do złożenia jako partner wniosku o dofinansowanie 
projektu w odpowiedzi na nabór nr 2020-1 pn.: „Uwalnianie potencjału młodzieży” 
z funduszu „EOG i Funduszy Norweskich na rzecz zatrudniania ludzi młodych”, 



− zmiany uchwały nr 20/449/19 na wyrażenie zgody na zaangażowanie środków 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację zadania publicznego – 
powierzenia prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych 
na terenie województwa podkarpackiego zmienionej uchwałami nr 107/2576/19  
z dnia 17 grudnia 2019r., 156/3419/20 z dnia 19 maja 2020r., 

− zmiany uchwały nr 115/2742/20 na wyrażenie zgody na zaangażowanie środków 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację zadania publicznego – 
powierzenia prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych 
na terenie województwa podkarpackiego, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2415/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie  
ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2416/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu  
ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2413/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli 
Rafałowskiej ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2409/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu  
ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2408/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, 
którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności 
Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2410/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych 
Oleszycach ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2411/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej  
ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2404/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Budach 
Głogowskich ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2405/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie 
ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2406/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie 
Zdroju ze zmianami, 



− zmiany Uchwały Nr 100/2407/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, 
którego organizatorem jest Fundacja In Corpore ze zmianami, 

− zmiany Uchwały Nr 100/2412/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2020 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli 
Żyrakowskiej ze zmianami. 

 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego  
na lata 2020-2023 z Perspektywą do 2027 r. wraz z Prognozą oddziaływania  
na środowisko.  
 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zaliczenia wpłaty w kwocie 800,00 zł dokonanej w dniu 25.11.2020 r. w Urzędzie 
Pocztowym przez Beneficjenta – Aleksandra Szkaradek na poczet należności 
głównej z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów 
finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 438,88 zł  
w tym 373,05 zł z EFRR i 65,83 zł z budżetu państwa, wynikających  
z prawomocnej Decyzji Nr RPPK.IZ.UMWPK_O0680/15/01 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 08.11.2016 r. oraz na poczet odsetek  
za zwłokę w kwocie: 361,12 zł, w tym 306,95 zł odsetki od EFRR i 54,17 zł 
odsetki od środków z budżetu państwa, 

− uzgodnienia projektu zmiany Nr 1/2017 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Żyraków, obszaru położonego w miejscowościach Zawierzbie i Straszęcin. 
 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− określenia kwoty przypadającej do zwrotu w wysokości 247 342,50 zł  
i zobowiązania Motorico Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do zwrotu 
wskazanej kwoty wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, liczonymi od dnia wypłaty środków w ramach wniosku o płatność,  
w których wydatki dotyczące naruszenia wystąpiły – tj. od dnia obciążenia 
rachunku bankowego Ministra Finansów prowadzonego w Banku Gospodarstwa 
Krajowego. 
 

Pozostałe tematy: 
1. Analiza dot. realizacji projektów w ramach II naboru dla Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 
2. Informacja o stanie spraw sądowych przeciwko Otwartym Regionalnym Sieciom 

Szerokopasmowym Sp. z o.o. (dalej ORSS) z powództwa Województwa 
Podkarpackiego, prowadzonych przez Radcę Prawnego Krzysztofa Byjosia – 
Kancelaria Radcy Prawnego Krzysztof Byjoś. 

3. Wniosek o zajęcie stanowiska przez Zarząd Województwa Podkarpackiego  
w sprawie zlecenia wykonania zastępczego usunięcia wady polegającej  
na lokalizacji kabla światłowodowego, wykonanego w ramach realizacji inwestycji 
pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie”  



w pasie drogowym drogi powiatowej, w miejscowości Borek Stary, niezgodnie  
z warunkami określonymi w decyzji Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie. 

4. Informacja cykliczna na temat sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie /omówienie pisma Pana dr hab. n. med. 
Krzysztofa Gutkowskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., skierowanego do Marszałka 
Województwa, omówienie „wyników weryfikacji szkolenia specjalizacyjnego  
w Klinice Okulistyki Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina  
w Rzeszowie”/. 

5. Informacja na temat niewykorzystania w całości pomocy finansowej udzielonej 
przez Województwo Podkarpackie dla Miasta Tarnobrzega na realizację zadania 
pn. „Budowa obwodnicy miasta Tarnobrzega”. 

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

7. Informacja w sprawie postępowania przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie 
pomiędzy Województwem Podkarpackim, a NEWAG S.A. w sprawie naliczania 
kar umownych tytułem współczynnika niezawodności pojazdów. 

8. Informacja dotycząca warunków dalszej kontynuacji oferty wspólnego biletu 
„autobus + pociąg” na komunikację miejską Miasta Rzeszowa  
oraz przejazdu pociągami regionalnymi na terenie Województwa Podkarpackiego. 

9. Informacja o sposobie odniesienia się do uwag Ministra Klimatu i Środowiska  
w związku z opiniowaniem projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami  
dla Województwa Podkarpackiego 2020 oraz uzgodnieniem projektu Planu 
Inwestycyjnego.  

10. Informacja w sprawie przeniesień w planie wydatków w miesiącu listopadzie 2020 
roku. 

11. Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń w jednostkach podległych  
oraz wysokości planowanych do wypłaty nagród i premii dla pracowników  
tych jednostek. 
 

Przedmiotem 240. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
29 grudnia 2020 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdalny Nauczyciel = 
Zdalna Szkoła”. 

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany uchwały nr 252/5083/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji  
o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana 
odcinka gazociągu DN600 relacji Granica Państwa – TG Maćkowice  
w miejscowości Orzechowce na długości około 300 m”, 

− ogłoszenia drugiego konkursu na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Centrum 
Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ, 

− przyznania dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II 
w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Doposażenie  laboratorium  
diagnostycznego  SARS–CoV-2 w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim   
im. Jana Pawła II w Krośnie”, 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Sokołów Małopolski, 



− zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie 
województwa podkarpackiego, 

− zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych  
przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− powołania stałej komisji przetargowej, określenia jej składu, organizacji, trybu 
pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji, 

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

− 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, 

− upoważnienia dla dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, 

− udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu 
podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego  
w 2021 roku, 

− zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych  
przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2020 r., 

− zabezpieczenia środków finansowych, 

− zabezpieczenia środków finansowych,  

− wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia w budynku położonym  
w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9 dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg  
Podkarpacki, 

− zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół 
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2020 r., 

− zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół 
Parków Krajobrazowych w Przemyślu w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2020 r., 

− wydania opinii do projektu aktualizacji dokumentu „Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Sanoka  
na lata 2021-2036”, 

− 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., 

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

− projektów planów finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek 
budżetowych. 
 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu VI. zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego w obrębie Zaleszany – część I „ Topolowa”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego w obrębie Obojna – część I „ Magnolia”, 



− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru usługowego w rejonie lotniska sportowego w Turbi, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu mieszkaniowego położonego w Turbi. 
 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uchylenia w całości zaskarżonej decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie z dnia 8 października 2020 r., znak BF.534.1.5.2020.RPI  
i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja na temat stanu prac nad dokumentem Regionalna Strategia Innowacji 

na lata 2021-2030 (RSI WP). 
2. Informacja dotycząca aktualnego stanu przygotowywania Programu 

Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 
(grudzień 2020). 

3. Informacja w sprawie realizacji Umowy powierzenia przez Podkarpacki Fundusz 
Rozwoju Sp. z o.o. 

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

5. Informacja w sprawie zaprzestania współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym  
im. Edmunda Biernackiego w Mielcu (Szpital Specjalistyczny w Mielcu)  
i odłączenia jednostki od Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM).  

6. Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie opłat rocznych za umieszczenie 
urządzenia w pasie drogowym ponoszonych do 15 stycznia 2021 r.  
w ramach projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo 
podkarpackie”.  

7. Informacja cykliczna na temat sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 

8. Informacja o kształtowaniu się wynagrodzeń w jednostkach podległych  
oraz wysokości planowanych do wypłaty nagród i premii dla pracowników  
tych jednostek. 
 

Przedmiotem 241. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
29 grudnia 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 867 od km 37+142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego  
w Lubaczowie)”, 

− 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, 

− przyznania rocznej nagrody za 2019 r. Dyrektorowi Obwodu Lecznictwa 
Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej aktualnie Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie  
SP ZOZ. 

 
 



Pozostałe tematy: 
1. Omówienie wniosków do projektu budżetu Województwa Podkarpackiego  

na 2021 r. złożonych przez Radnych Województwa oraz wniosków do projektu 
budżetu na 2021 r. z inicjatywy Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
 

Przedmiotem 242. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
31 grudnia 2020 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− powierzenia stanowiska dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− udzielenia dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich  
w Rzeszowie pełnomocnictwa do czynności przekraczających zakres zwykłego 
zarządu, 

− 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., 

− upoważnienia do zaciągania zobowiązań. 
 
 
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. 
 
 


