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INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w okresie od 16 lutego 2021 r. do 11 marca 2021 r. 
 

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

− Nr 253 w dniu 16 lutego 2021 r. 

− Nr 254 w dniu 22 lutego 2021 r. 

− Nr 255 w dniu 23 lutego 2021 r. 

− Nr 256 w dniu 2 marca 2021 r. 

− Nr 257 w dniu 9 marca 2021 r. 

− Nr 258 w dniu 11 marca 2021 r. 
 
Przedmiotem 253. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
16 lutego 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia minimalnego wzoru umowy poręczenia na potrzeby zabezpieczania  
przez Beneficjentów prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu  
w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− zmiany uchwały Nr 76/1709/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu 
Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Elektrownia 
fotowoltaiczna Dobra 1” nr RPPK.03.01.00-18-0435/17 realizowanego przez Solar 
Carpatia Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Elektrownia 
fotowoltaiczna Dobra 2” nr RPPK.03.01.00-18-0441/17 realizowanego przez 
Sunrigel sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2021 r. 
realizowanych przez Biuro „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej 
POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014 – 2020 w Rzeszowie”, 

− zmiany Uchwały Nr 249/4905/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku, 

− powołania Dyrektora Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie  
SP ZOZ, 

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



− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  
w Krośnie na zakup aparatury i sprzętu medycznego, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych  
przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

− umorzenia należności pieniężnych wobec Stowarzyszenia 50+ w Komańczy, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych  
przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek 
budżetowych w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2021, 

− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, 

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

− wyrażenia zgody na wykonanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
robót remontowo-budowlanych w obiektach przy ul. Naruszewicza w Rzeszowie  
oraz przy ul. Lewakowskiego w Krośnie, 

− przyjęcia oraz poddania konsultacjom projektu programu pn. „Program aktywizacji 
gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję 
cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych  
z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt 
gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III”, 

− przeprowadzenia konsultacji projektu „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi  
na lata 2021 – 2025”, 

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

− przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół 
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2021 r.,  

− przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół 
Parków Krajobrazowych w Przemyślu w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2021 r., 

− przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków 
krajobrazowych, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 

− przekazania kierownikom jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego 
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, 

− przekazania kierownikom jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego 
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, 

− ustalenia planu finansowego dochodów pochodzących ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych, 

− zawarcia umowy dotyczącej obsługi bankowej budżetu Województwa 
Podkarpackiego i wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 



− udzielenia pełnomocnictwa, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

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

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego Gminie i Miastu Ulanów, 

− nadania śp. Pani Izabeli Dzieduszyckiej Odznaki Honorowej „Zasłużony  
dla Województwa Podkarpackiego”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.,  

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

 
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 kwietnia 2021 r.,  

− uzgodnienia projektu XVII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Dębica, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Dębica, obszaru położonego w miejscowości Latoszyn, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru WYGWIZDÓW III, 

− uzgodnienia projektu zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu, 

− wskazania nowego terminu na rozpoznanie wniosku z dnia 5 sierpnia 2020 r. 
złożonego przez Pana Marka Kobę oraz wniosku z dnia 18 sierpnia 2020 r. 
złożonego przez Pana Wojciecha Szałygę o ponowne rozpatrzenie sprawy 
zakończonej decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego nr WP-
IV.433.51.13.2019.AP z dnia 14 lipca 2020 r. 

 
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 styczniu 2021 r.  

2. Informacja w sprawie przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu pomocy 
technicznej RPO WP 2014 – 2020 w zadaniu project pipeline. 

3. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
4. Informacja dotycząca projektu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej  

na lata 2021 – 2027. 
5. Informacja w sprawie wykonania remontu nawierzchni DW 870 w m. Szówsko. 
6. Informacja w sprawie zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowych  

i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” – w ramach  
WPF WP. 



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

8. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w zakresie akceptacji zwiększenia 
udziału finansowego Województwa w zadaniu pn.: „Przygotowanie dokumentacji 
technicznej i projektowanej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras 
rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green 
Velo” na zabezpieczenie finansowania zadania 1 „Przebudowa/rozbudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne” i zadania 2 „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap I Radoszyce-Cisna” oraz przeniesienia środków 
z zadania ujętego w WPF „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” na zabezpieczenie 
finansowania zadania 3 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap II Cisna – 
Wetlina” i zadania 4 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 – Etap III Wetlina – 
Ustrzyki Górne”. 

9. Informacja ustna nt. wdrożenia zaleceń pokontrolnych przez KSW nr 1 
wynikających z kontroli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego  
dot. szkolenia lekarzy rezydentów w Klinice Okulistyki w KSW nr 1 oraz treść 
raportu opracowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego  
w Warszawie. 

10. Informacja na temat koncepcji utworzenia przez Uniwersytet Rzeszowski szpitala 
uniwersyteckiego w województwie podkarpackim. 

11. Informacja wraz z projektem pisma do Pana prof. dr hab. Piotra Glińskiego 
Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w związku z prośbą 
skierowaną przez Ministra o potwierdzenie uzgodnienia treści projektu umowy  
w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Muzeum Polaków 
Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 

 
Przedmiotem 254. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
22 lutego 2021 r. były następujące tematy: 

  
Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie:  

− przyjęcia Stanowiska upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych w 70 – tą rocznicę 
śmierci członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, 

− zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej  
i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− uchylenia uchwały Nr VIII/140/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw wobec promocji i afirmacji ideologii  
tak zwanych ruchów LGBT (z ang. Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender).   

 
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego  
na 2021 r.  

 
 
 



Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca wdrożenia zaleceń po kontroli Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości trwałości nr K/DPI/49/2019 projektu nr POPW.03.02.00-18-
001/12 pn.: „Budowa Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa 
Podkarpackiego” w ramach Działania III.2 Infrastruktura turystyki kongresowej  
i targowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. 

 

Przedmiotem 255. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
23 lutego 2021 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− rozpatrzenia protestu, 

− rozpatrzenia protestu, 

− rozpatrzenia protestu, 

− rozpatrzenia protestu, 

− rozpatrzenia protestu, 

− 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, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych realizowanych 
przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym  
w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań budżetowych na 2021 rok 
realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych  
przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 

− zmiany Uchwały Nr 144/3224/20 z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie przyjęcia 
listy projektów strategicznych/kluczowych rekomendowanych do objęcia 
wsparciem w ramach project pipeline, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0035/17 
pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – 
Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 19 w m. Jeżowe do węzła  
S-19 Podgórze” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/19  
pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894  
na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap II” - w ramach osi priorytetowych I – VI 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie 
pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna – 
projekty dotyczące opracowania i wdrożenia w okresie 2021-2027 
zrównoważonych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania 
ścieków w obszarach cennych przyrodniczo na terenie województwa 
podkarpackiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-004/21, 



− ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym 
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna – projekty dotyczące 
opracowania i wdrożenia w okresie 2021-2027 zrównoważonych rozwiązań 
w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków w obszarach 
cennych przyrodniczo na terenie województwa podkarpackiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  
nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-004/21, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2021 r. 
realizowanych przez Departament Rozwoju Regionalnego, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2021 r. 
realizowanych przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego 
w Rzeszowie, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2021 r. 
realizowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2021 r. 
realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych  
przez Departament Gospodarki Regionalnej, 

− nieodpłatnego przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
oddział w Rzeszowie odśnieżarki wirnikowej ZIŁ D-470, 

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

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

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

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

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

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

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

− zmiany Uchwały Nr 249/4907/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
przebudów dróg wojewódzkich w 2021 roku, 

− zmiany Uchwały Nr 249/4906/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów 
dróg wojewódzkich w 2021 roku, 

− wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi 
konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Profilaktyka, 
diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego 
z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej  
na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”, 



− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Poprawa jakości 
i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim  
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 

− udzielenia poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich  
Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

− przyznania nagrody jubileuszowej dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Rzeszowie, 

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

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

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2021 r., 

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

− wyrażenia zgody na powołanie Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Domu 
Kultury, 

− wyrażenia dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich 
w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających zakres 
pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu, 

− wyrażenia dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Mielcu zgody na wykonywanie czynności 
przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu, 

− wyrażenia dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle zgody na wykonywanie czynności 
przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu, 

− powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych  w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r., 

− przyznania stypendiów sportowych w 2021 roku, 

− zatwierdzenia projektu aneksu umowy IRU, 

− wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Jarosławskiego na lata 2020-2023 z Perspektywą do 2027 wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko, 

− wyrażenia opinii o projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta 
Rzeszowa, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych  
przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu  
na 2021 r., 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2021 r., 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 
 



Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− udzielenia w 2021 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji  
dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. Dofinansowanie zadań 
związanych z  organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich”  
w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku od granicy województw  
do stacji Jasło, 

− przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Rzeszowie. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pilzno dla części miejscowości Bielowy „Bielowy – złoże”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla założenia cmentarza parafialnego w Starym Mieście, Etap I, 

− zaliczenia wpłaty w kwocie 800,00 zł dokonanej w dniu 04.02.2021 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. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu.  

 
Pozostałe tematy: 
1. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonej w Klinicznym Szpitalu 

Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 
2. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
3. Raport pt.: „Diagnoza obszaru zdrowia w województwie podkarpackim – edycja 

2020”.  
4. Informacja w sprawie wspólnej realizacji projektu „Budowa DW na odcinku  

od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej – połączenie DK 97 z DK 94”.  
5. Informacja o stanie linii I-108 odcinek Zagórz – Krościenko oraz możliwości 

ewentualnych działań.  
6. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 
7. Informacja dotycząca potrzeby zwiększenia środków finansowych zaplanowanych 

w budżecie Województwa na 2021 rok na realizację zadania dotyczącego 
upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację programu mającego na celu 
poprawę stanu sprawności fizycznej wśród dzieci Województwa Podkarpackiego 
pt. Akademia Małych Zdobywców. 

8. Informacja w sprawie dochodów podatkowych (CIT i PIT) województw 
samorządowych za lata 2019 – 2021.  

9. Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie 
wojewódzkim za 2020 rok. 

10. Informacja o efektach wsparcia podkarpackich przedsiębiorców – Tarcza 
antykryzysowa 6.0.  

11. Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie dalszej realizacji inwestycji zgłoszonych 
przez Województwo Podkarpackiego do programu kolej PLUS. 

file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/255%20-%2023%20lutego%202021/WUPinfo_Tarcza%20branżowa_19_02_2021_Zarząd_WP.pdf
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/255%20-%2023%20lutego%202021/WUPinfo_Tarcza%20branżowa_19_02_2021_Zarząd_WP.pdf


12. Wniosek w sprawie zwiększenia planu wydatków związanych z zimowym 
utrzymaniem dróg o kwotę 2 200 000,00 zł.  

 

Przedmiotem 256. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
2 marca 2021 r. były następujące tematy: 
  

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0023/17  
pn. „Rozbudowa Kliniki Hematologii oraz Kliniki Nefrologii ze stacją Dializ KSW  
Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie”, realizowanego przez Kliniczny Szpital 
Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa farmy 
fotowoltaicznej w miejscowości Siedliska” nr RPPK.03.01.00-18-0362/17 
realizowanego przez B&G Raisen Przemysław Grzebyk w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

− zmiany Uchwały Nr 255/5046/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej  
dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina  
w Rzeszowie na realizację zadania „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe 
leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym  i chemicznym leczeniem 
nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”, 

− 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”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa Kliniki 
Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Modernizacja Izby Przyjęć 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  
w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej, ocieplenia fundamentów odwodnienia budynku przychodni 
przy ul. Warzywnej 3”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  
w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej, ocieplenia fundamentów odwodnienia budynku przychodni 
przy ul. Hetmańskiej 120”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  
w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup trzech aparatów USG  
do podstawowej diagnostyki”, 

− przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu  
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1”, 



− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana 
Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa terenu 
zewnętrznego wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Opieki 
Paliatywnej przy ul. Grodzkiej”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie  pn. „Reorganizacja Oddziału 
Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału 
Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 
Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy  
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń II piętra budynku  
przy ul. M. F. Focha w Przemyślu na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia  
od Alkoholu”, 

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

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

− zmiany Uchwały Nr 129/2799/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wyłaniania 
przedsięwzięć promocyjno - wizerunkowych Województwa Podkarpackiego, 

− ogłoszenia otwartego konkursu Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – 
przestrzeń otwarta” w 2021 roku, 

− powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosków o stypendia twórcze  
oraz określenia Regulaminu pracy Komisji, 

− ustalenia planów finansowych dochodów gromadzonych na wyodrębnionym 
rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, 

− skierowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, 

− przyznania nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych  
przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych  
przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych  
przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach 
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− udzielenia upoważnienia, 

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

− wydania opinii do dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Orły na lata 2021-2024  
z perspektywą do 2036”, 



− wydania opinii do dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia  
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Brzozów”, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− udzielenia upoważnienia, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 

− przekazania Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków.  

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 

− ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2021, 

− wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu powierzchni w budynku 
położonym w Jarosławiu przy ul. Traugutta 9 dla Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie, 

− przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał w sprawach zmiany uchwał 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych.   

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Dębica - Podgrodzie 1/2020, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Dębica - Podgrodzie 2/2020, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Dębica - Podgrodzie 3/2020, 

− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nr 6/17 na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim - etap I, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nr 29A/2000 terenu pomiędzy ulicami: Studzienną, Boczną 
Moniuszki i Spokojną w Leżajsku, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nr 30A/2000 terenu budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego, położonego na południe od ulicy Podzwierzyniec w Leżajsku. 
 

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

finansowej 2014-2020, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego  
oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu styczniu 2021 r.  

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

4. Informacja dotycząca inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 
Sieniawa – Oleszyce – granica województwa na odcinku Lubaczów – Basznia”.  

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

file:///C:/Users/faustynairóża/Desktop/informacja%20sejmik%20marzec/Materiały/Dep.%20Rozwoju%20Regionalnego/Informacja%20Krajowy%20Plan%20Odbudowy.docx


6. 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. 

7. Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom w 2020 r. 
ze środków ochrony gruntów rolnych. 

8. Informacja dotycząca nieruchomości położonej w Przemyślu przy ul. 
Łukasińskiego 12 wraz z wnioskiem firmy PRIMECOM Spółka z o.o. z siedzibą  
w Katowicach o umożliwienie udziału przedstawiciela Spółki w posiedzeniu 
Zarządu Województwa Podkarpackiego. 

9. Omówienie stanowiska Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej  
i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego skierowanego do Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w sprawie przywrócenia do pracy prof. Krzysztofa 
Gutkowskiego. 

Przedmiotem 257. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
9 marca 2021 r. były następujące tematy: 
 

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany Uchwały Nr 249/4906/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów 
dróg wojewódzkich w 2021 roku, 

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

− 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, 

− zmiany Uchwały Nr 225/4451/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków  
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na 2021 rok, 

− rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.02.00-18-0027/19-00 
zawartej z firmą CIS Sp. z o.o. oraz zmiany Uchwały Nr 107/2539/19 z dnia  
17 grudnia 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”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz  
ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-
00-18-012/19 (edycja IV), 

− rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.02.00-18-0026/19-00 
zawartej z firmą WJATECH Sp. z o.o. oraz zmiany Uchwały Nr 107/2539/19  
z dnia 17 grudnia 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”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz  
ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 - nabór nr RPPK.01.02.00-IZ-
00-18-012/19 (edycja IV), 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0007/18 
realizowanego przez CIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi 



priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

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

− wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki Voice Net S.A. oraz udzielenia pełnomocnictwa 
procesowego,  

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez 
Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− przyjęcia planu rzeczowo-finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie na 2021 r., 

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

− przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu  
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja energetyczna budynków  
SP ZOZ Jarosław”, 

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

− powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2021 zadań własnych realizowanych 
przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych, 

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

− wyboru dyscyplin sportowych, podczas których zostaną zlecone działania 
promocyjne Województwa Podkarpackiego, 

− powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach I edycji otwartego 
konkursu na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego  
w zakresie turystyki w 2021 roku, 

− ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa 
Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku, 

− Regulaminu przyznawania dotacji celowych uczelniom z terenu województwa 
podkarpackiego w 2021 roku, 

− ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla uczelni w 2021 roku, 

− opracowania zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez 
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Muzeum Narodowe 
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

− wyrażenia zgody trzem podmiotom na wynajęcie części nieruchomości  
przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

− złożenia sprawozdania z realizacji planu działania Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej Ośrodka Adopcyjnego w Rzeszowie za rok 2020 oraz przyjęcia planu 
działania na rok 2021, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. 



Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyrażenia zgody na zwiększenie wynajmowanej powierzchni przez Muzeum 
Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

− wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości przez Muzeum Narodowe 
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

− określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych  
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
w 2021 r.,  

− uchwalenia Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób 
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata  
2021 – 2030. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jasła, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Ustjanowa Górna III. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak RG-
II.2501.16.95.2013.UZ z dnia 4.06.2013 r. 
 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja o realizacji zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Rzeszowie w 2020 roku. 
2. Informacja dotycząca oferty stosowanych zniżek na bilety dla Zasłużonych 

Honorowych Dawców Krwi w pociągach regionalnych. 
3. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA” z rozszerzeniem o informację na temat aktualnego stanu 
dotyczącego współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego 
kolejowych przewozów pasażerskich w ramach PKA. 

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

5. Wniosek o decyzję kierunkową w sprawie przekazania utrzymania terenu  
pod wiaduktem w ciągu drogi Nr 871 Prezydentowi Stalowej Woli. 

6. Wniosek o akceptację propozycji uruchomienia procedury zmiany kategorii 
odcinków dróg wojewódzkich do kategorii dróg gminnych.  

7. Wniosek o decyzję kierunkową w sprawie ustalenia przyszłego przebiegu drogi 
wojewódzkiej Nr 878. 

8. Informacja dotycząca zaplanowanych w budżecie Województwa Podkarpackiego  
w 2021 r. wydatków na wynagrodzenia. 

9. Zestawienie wniosków o zmiany w budżecie Województwa Podkarpackiego  
na 2021 rok przedłożone przez Departamenty Urzędu – na sesję Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w marcu br. 

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

 
 
 



Przedmiotem 258. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
11 marca 2021 r. był następujący temat: 
 

Informacja na temat Krajowego Planu Odbudowy. 
 

 
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. 
 
 


