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INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w okresie od 2 lutego 2021 r. do 12 lutego 2021 r. 
 

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

− Nr 249 w dniu 2 lutego 2021 r. 

− Nr 250 w dniu 8 lutego 2021 r. 

− Nr 251 w dniu 9 lutego 2021 r. 

− Nr 252 w dniu 12 lutego 2021 r. 

 
Przedmiotem 249. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
2 lutego 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego 
na 2021 r., 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0042/17 
realizowanego przez JANUSZ KANIA AGREGATY PEX-POOL PLUS  
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− przyjęcia planu realizacji remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich 
w 2021 roku, 

− przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2021 roku, 

− przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2021 roku, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
/pn. „Rozbudowa ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową 
obiektu mostowego przez potok Lubatówka”/, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
/pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 28 od km 313+607 do km 313+793  
wraz z infrastrukturą techniczną, w związku z rozbiórką istniejącego i budową 
nowego mostu nad potokiem Rudawka w km 313+680 w miejscowości Stara Bircza 
(gmina Bircza, powiat przemyski, woj. podkarpackie) wraz z budową i rozbiórką 
objazdu tymczasowego”/, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
/pn. „Budowa drogi gminnej publicznej – dojazdowej do przejazdu kolejowego 
w miejscowości Kupno”/, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
/pn. „Budowa drogi – łącznika dróg wojewódzkich nr 872 i 985 w miejscowości 
Skopanie” /, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
/pn. „Rozbudowa Placu Monte Cassino w Krośnie”/, 

− wyrażenia woli dotyczącej przejęcia środka trwałego o nr ewid. 220002173 
w postaci nakładów na wybudowaną infrastrukturę drogową zrealizowaną 
w ramach zadania pn.: „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi 



wojewódzkiej nr  987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski” – realizowanego 
w ramach projektu POIIŚ 5.1-7 „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek 
Kraków - Rzeszów, etap III – faza II”, 

− uruchomienia połączeń kolejowych na linii nr 25 w relacji Dębica – Mielec – Dębica, 

− zmiany wysokości wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Przemyślu, 

− przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Rzeszowie, 

− wystąpienia do komisji konkursowej celem zaopiniowania kandydata  
na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie  
SP ZOZ, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych  
przez Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach 
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  
na rok 2021, 

− zabezpieczenia środków finansowych / do wysokości 19 498,35 zł na realizację 
projektu pt. „Zdrowy styl życia – myślimy globalnie, działamy lokalnie” /, 

− zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, 

− wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie wyrażenia 
zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO Sp. z o. o., 

− rozwiązania porozumienia / zawartego w dniu 14.11.2017 r. z Województwem 
Lubelskim dotyczącego współpracy w zakresie określenia ramowych zasad 
funkcjonowania, zarządzania i nadzoru nad wspólnymi parkami krajobrazowymi: 
Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej, Parkiem Krajobrazowym „Lasy 
Janowskie” i Południoworoztoczańskim Parkiem Krajobrazowym /, 

− wydania opinii do dokumentu pn.: „Aktualizacja projektu założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sanok  
na lata 2014 – 2030”, 

− wydania opinii do dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Radomyśl Wielki na lata 2020 – 
2035”, 

− przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu  
na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania  
Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030”, 

− ustalenia zasad, trybu składania oraz rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 
kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. / 3 358 000 zł /, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. / 117 457 zł /, 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 

− planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – 
gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− udzielenia pełnomocnictwa / Panu Tomaszowi Ciechanowskiemu - do zgłoszenia 
wierzytelności wobec dłużnika w upadłości i reprezentowania Województwa 
Podkarpackiego w postępowaniu upadłościowym przed sądem Rejonowym 
w Rzeszowie /. 

 



Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  
dla Gminy Miasto Tarnobrzeg, 

− zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
25  kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4  
na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – etap I”  
oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku 
od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”, 

− zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 
w Tarnobrzegu, 

− powierzenia do realizacji zadania w zakresie utrzymania i rozwoju Portalu  
w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, 

− zamiaru likwidacji Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej 
Woli, 

− wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 100 000 udziałów 
w  Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

− wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 37,97 m²  
przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, 

− wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni najmu pomieszczeń biurowych 
znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, 

− uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA na lata 2014 - 2020)”, 

− uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 
(kontynuacja WPPN na lata 2017 - 2020)”, 

− uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014 - 2020)”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 
2021 – 2045. 

 
Wydanie postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− uzgodnienia projektu zmiany Nr 12/20 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska.  

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie limitu pożyczki 

płynnościowej oraz pokrycia części wynagrodzenia z zasobów zwróconych. 
2. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
3. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie możliwości złożenia do PKP 

PLK S.A. gwarancji ilości docelowego kształtu oferty połączeń kolejowych na linii 
107 w relacji Nowy Zagórz – Łupków.  

4. Informacja dotycząca podjęcia decyzji kierunkowej w sprawie dofinansowania 
połączenia kolejowego uruchamianego przez Województwo Małopolskie w relacji 
Kraków – Jasło w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2020/2021. 

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



6. Informacja dotycząca postępowań konkursowych na stanowisko dyrektora 

Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ. 

7. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stan  

na koniec IV kwartału 2020 r.). 

8. Informacja dotycząca działalności Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich z realizacji Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 w województwie podkarpackim w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stan na koniec IV kwartału 2020 r.). 

9. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych 

w ramach Programu „Rybactwo i Morze’’ 2014-2020 (stan na koniec IV kwartału 

2020 r.). 

10. Sprawozdanie z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-

2020 (stan na koniec 2020 r.). 

11. Informacja cykliczna na temat sytuacji w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim  

Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 

12. Informacja dotycząca nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla, 

stanowiących własność Województwa Podkarpackiego lub wojewódzkich osób 

prawnych, pozostających we władaniu wojewódzkich jednostek organizacyjnych 

lub wojewódzkich osób prawnych. 

13. Inwestycja dotycząca drogi wojewódzkiej nr 835: 

− „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–
Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga – Etap I”, 

− „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–
Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga (Etap II)”. 

14. Inwestycje drogowe na drogach wojewódzkich kierowanych do programu dla Polski 
Wschodniej 2020+ (lista podstawowa i lista rezerwowa) + mapa województwa 
dotycząca dróg wojewódzkich.  

15. Zwiększenie  wartości zadania ze środków własnych samorządu - „wiadukt 
w Łańcucie” - o kwotę 7 mln zł oraz przeniesienie części środków z roku 2021  
na lata następne - kwota 1,3 mln zł (zmiana w budżecie na 2021 rok i zmiana  
w WPF na lata 2021-2045).  

16. Informacja dotycząca wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej. 
 
Przedmiotem 250. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
8 lutego 2021 r. były następujące tematy: 

  
Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 

− przyjęcia stanowiska z okazji 40. rocznicy podpisania porozumień rzeszowsko-
ustrzyckich, 

− stanowiska upamiętniającego 55. rocznicę święceń biskupich oraz ingresu i 103. 
rocznicę urodzin Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca anulowania dofinansowania ze środków Funduszy 

Norweskich i EOG  projektu  pn. “Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona 
      bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”. 
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Przedmiotem 251. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
9 lutego 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyboru projektów z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona 
środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.3 Gospodarka 
wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014-
2020 oraz zmiany Uchwały nr 424/8861/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r., 

− 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), 

− 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), 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0035/17 
realizowanego przez „Stowarzyszenie B-4”, w ramach osi priorytetowej I 
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Voice Net Spółka Akcyjna, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, 

− zatwierdzenia Rocznego programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania 
Przestrzennego w Rzeszowie na 2021 rok, 

− wyznaczenia do dokonania czynności / Pana Antoniego Jeża – do reprezentowania 
Zarządu Województwa przed Komendą Miejską Policji w Rzeszowie w zakresie 
wglądu i sporządzenia fotokopii z akt postępowania przygotowawczego /, 



− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2021 r. 
realizowanych przez Biuro Informacji o Funduszach Europejskich, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego 
na 2021 r. 

− zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Przemyślu, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna”, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 
w Tarnobrzegu na przyjęcie darowizny, 

− zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2021, 

− przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy  
w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2021, 

− przyznania dotacji podmiotowej Podkarpackiemu Centrum Medycznemu  
w Rzeszowie SPZOZ na zadanie „Poprawa efektywności funkcjonowania 
podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie scentralizowanej platformy zakupowej”, 

− podziału środków finansowych / na realizację zadań z zakresu ratownictwa 
górskiego i z zakresu ratownictwa wodnego /, 

− powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle,  

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 
Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2021 zadań 
własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych, 

− wystąpienia o wydanie opinii dotyczących powołania dyrektora Centrum 
Kulturalnego w Przemyślu, 

− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie / do zawarcia z Grantodawcą umowy o powierzenie 
grantu w ramach projektu pn. „Zdalny Nauczyciel = Zdalna Szkoła” /, 

− zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu 
pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo 
ogólne – rok szkolny 2020/2021 realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. 

Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 

− Stanowiska wyrażającego poparcie dla utworzenia Makroregionalnej Strategii  
dla obszaru Karpat. 

 
Wydanie postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Trzcinica – I. 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak RG-
II.2501.16.554.2014.UZ z dnia 30.09.2014 r. / dot. nieruchomości położonej  
w miejscowości Partynia gm. Radomyśl Wielki /, 



− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak RG-
II.2501.16.553.2014.UZ z dnia 30.09.2014 r. / dot. nieruchomości położonej  
w miejscowości Radomyśl Wielki /, 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak RG-
II.2501.16.552.2014.UZ z dnia 30.09.2014 r. / dot. nieruchomości położonej  
w miejscowości Radomyśl Wólka Dulecka /, 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak RG-
II.2501.16.470.2015.AD z dnia 30.10.2015 r. / dot. nieruchomości położonej  
w miejscowości obręb 1 Strzyżów /, 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak RG-
II.2501.16.471.2015.AD z dnia 30.10.2015 r. / dot. nieruchomości położonej  
w miejscowości obręb 3 Strzyżów /. 
 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z wnioskiem o czasową nadkontraktację w osi  
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.  

2. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu pracy Podkarpackiego Biura 
Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w 2020 roku. 

3. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
4. Informacja dotycząca realizacji projektu „Podkarpacki System e-Administracji 

Publicznej 2 (PSeAP-2)”. 
5. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 
6. Informacja o rozliczeniu zaliczki w projekcie pn. „Poprawa bezpieczeństwa 

epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku  
z pojawieniem się koronawirusa SARS – CoV – 2 finansowanym ze środków RPO 
WP na lata 2014 – 2020. 

7. Zestawienie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów do zmian  
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. na sesję Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w marcu br.  

8. Tabelaryczne zestawienie wniosków o dokonanie zmian limitów wydatków w WPF 
– na sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego w marcu br.  

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

10. Informacja dotycząca wsparcia na ochronę miejsc pracy w ramach rządowej Tarczy 
Antykryzysowej. 

Przedmiotem 252. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
12 lutego 2021 r. był następujący temat: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zatwierdzenia projektu umowy IRU, 

− zatwierdzenia projektu aneksu umowy IRU. 
  
 
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. 


