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INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w okresie od 16 marca 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r. 
 
 
 
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego 
obradował na posiedzeniach: 

− Nr 259 w dniu 16 marca 2021 r. 

− Nr 260 w dniu 18 marca 2021 r. 

− Nr 261 w dniu 18 marca 2021 r. 

− Nr 262 w dniu 22 marca 2021 r. 

− Nr 263 w dniu 23 marca 2021 r. 

− Nr 264 w dniu 25 marca 2021 r. 

− Nr 265 w dniu 30 marca 2021 r. 

− Nr 266 w dniu 1 kwietnia 2021 r. 

− Nr 267 w dniu 6 kwietnia 2021 r. 
 
Przedmiotem 259. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
16 marca 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− powołania dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie, 

− przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego  
w Rzeszowie SPZOZ z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie 
efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego  
w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł 
Energii”, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.03-18-0001/19 pn. 
„Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF – II etap”, 
realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.04.05.00-18-0005/18,  
pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony  
dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, 
Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich” 
realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, w ramach osi 
priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 
działania 4.5 Różnorodność biologiczna”, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. „Opracowanie 
dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 
relacji Jarosław – Rozwadów w m. Przędzel”, 



− zawarcia umowy o poufności dotyczącej stworzenia Klastra Kosmicznego  
na terenie województwa podkarpackiego oraz współpracy w zakresie projektu 
Satelitarnego Systemu Obserwacji Ziemi, 

− 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, 

− przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi  
za 2020 rok, 

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

− przyznania dotacji dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  
w Zakopanem – Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na zadania z zakresu 
ratownictwa górskiego, 

− wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego, 

− przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu, 

− zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki 
Bożej Różańcowej w Brzegach Dolnych na kościół parafialny drewniany, dawnej 
Cerkiew /obróbki blacharskie, odeskowanie/, 

− zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej  
pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy na kościół parafialny /ołtarz 
boczny pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 

− zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej  
pw. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie na kościół drewniany w Cmolasie  
/mur ogrodzeniowy/, 

− zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej  
pw. Narodzenia NMP w Grabówce na cerkiew pw. Św. Mikołaja /więźba 
dachowa/, 

− wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu 
dodatkowego zadania na rzecz macierzystej instytucji, 

− powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nagrody za osiągnięcia  
w działalności sportowej, 

− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− zabezpieczenia środków finansowych, 

− udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych 
przez Województwo Podkarpackie, 

− zmiany Uchwały Nr 369/7770/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
22 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia, 

− wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska Miasta Rzeszowa, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− zmiany uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie, 



− wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 91 400 akcji 
Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna, 

− ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2021, 

− likwidacji Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w  Stalowej Woli, 

− rozwiązania Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Stalowej Woli, 

− przekazania do prowadzenia Powiatowi Stalowowolskiemu Medycznej Szkoły 
Policealnej w Stalowej Woli, 

− wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Analiza problemu ochrony 
bioróżnorodności w kontekście unieszkodliwiania ścieków komunalnych  
oraz konieczności zapewnienia ludności wody właściwej jakości na terenie 
województwa podkarpackiego, w szczególności na obszarach cennych 
przyrodniczo” przez Województwo Podkarpackie w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
Oś Priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 
działanie 4.5 Różnorodność biologiczna. 

Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 

− rozpatrzenia skargi na działania Marszałka Województwa. 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
gminy Pilzno dla części miejscowości Pilzno w rejonie ul. Węgierskiej, Kościuszki 
i Ofiar Katynia, 

− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Farma Wiatrowa” w Gminie Nozdrzec, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
gminy Pilzno dla części miejscowości Pilzno przy ul. Węgierskiej,  

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Park Przemysłowo-Technologiczny Nowa Sarzyna”,  

− uzgodnienia projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, 

− uzgodnienia projektu VIII zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, 

− określenia zobowiązania Beneficjenta – Control Szałyga Wojciech spółka jawna 
do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków europejskich, przyznanych spółce Control Szałyga Wojciech 
spółka jawna na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. 

 
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 lutym 2021 r.  

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

3. Informacja dotycząca podziału środków w ramach instrumentu REACT EU. 



4. Informacja dotycząca wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministra Finansów, 
Funduszy i Polityki Regionalnej z wnioskiem o przeniesienie środków budżetu 
państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego. 

5. Informacja cykliczna na temat prac nad Krajowym Planem Odbudowy. 
6. Wniosek o akceptację: finansowanie i realizacja zadania pn.: „Rozbudowa drogi 

wojewódzkiej nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów polegająca  
na rozbudowie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1069R w km 3+656  
oraz budowie i przebudowie niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli  
i urządzeń budowlanych w m. Krzeszów”. 

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

8. Informacja na temat rozwoju chirurgii robotycznej w województwie podkarpackim. 
 
Przedmiotem 260. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
18 marca 2021 r. był następujący temat: 

  
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

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

Przedmiotem 261. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
18 marca 2021 r. był następujący temat: 

 
Informacja o projekcie Krajowego Planu Odbudowy.  
 

Przedmiotem 262. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
22 marca 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

− przyjęcia autopoprawek do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2045.  

 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wskazania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego kandydatów do Rady 
Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  
w Rzeszowie. 

 
Przedmiotem 263. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
23 marca 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność 
przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej - 
konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 



Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz zmiany uchwały nr 36/907/19 z dnia  
9 kwietnia 2019 r., 

− zmiany uchwały nr 281/5585/17 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie decyzji  
o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany uchwały nr 372/7810/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie decyzji  
o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− 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, 

− zmiany Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu  
pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami, 

− zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej  
z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− zmiany Uchwały Nr 180/3729/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego 
wzoru Umowy o dofinansowanie Projektu współfinansowanego w ramach 
Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty 
pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

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

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

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

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

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

− przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2020 rok podległych 
Samorządowi Województwa Podkarpackiego, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Wymiana 
akceleratora wysokoenergetycznego w Podkarpackim Centrum Onkologii”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja  
i przebudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, ul. Szopena 15 - 
opracowanie koncepcji rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku  
oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja  



i przebudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, ul. Szopena 16 - 
budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z zespołem studni retencyjno-
rozsączających”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup mikroskopu 
operacyjnego dla Kliniki Okulistyki”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa, 
nadbudowa i rozbudowa budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc  
w Rzeszowie - zakup wyposażenia Centralnej Sterylizacji”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wsparcie Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ w walce z COVID-19 – Zakup 
wyposażenia do 3 ambulansów”, 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań  
w zakresie promocji zdrowia, 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań  
w zakresie promocji zdrowia, 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań  
w zakresie promocji zdrowia, 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 
Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy  
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia, 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia, 

− wyznaczenia przedstawiciela do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi 
konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego 
Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, 

− wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie 
zatwierdzenia Planu rzeczowo – finansowego Spółki POLREGIO Sp. z o. o.  
na 2021 r. (rocznego planu działalności), 

− złożenia oświadczenia o objęciu udziałów w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów – 
Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

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

− przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 
89. Indywidualnych Mistrzostw Polski w tenisie stołowym, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych 
przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach 
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 rok, 

− skierowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu do zaopiniowania  
przez reprezentatywne związki zawodowe, 



− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w dziedzinie nauki w 2021 r. pn. Organizacja 
wydarzeń popularyzujących naukę, 

− wyrażenia zgody na rozbiórkę trzech domków letniskowych w Polańczyku, 

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

− przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji „Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2021 - 2025”, 

− przyjęcia „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 - 2025”, 

− przyjęcia Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  
z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2021 roku w ramach Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji 
Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, 

− przyjęcia Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej  
z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2021 roku w ramach Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na realizację I etapu koncepcji 
„Uniwersytet Samorządności”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

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

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu V zmiany Studium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki, 

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

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Brzyska w miejscowości Wróblowa i Dąbrówka „Dąbrówka”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Osiedle Witosa”, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Stare Miasto I”. 
 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Trzciana gm. Czermin, 

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Wola Mielecka gm. Mielec,  

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Piątkowiec gm. Wadowice Górne, 

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Rzędzianowice gm. Mielec, 

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Trzciana gm. Czermin, 

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Jeżowe, 



− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Jabłonki gm. Baligród. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja na temat realizacji projektu pn. „Uniwersyteckie Centrum Innowacji  

i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej” realizowanego przez Uniwersytet 
Rzeszowski oraz procesu odzyskiwania środków w związku ze stwierdzeniem 
nieprawidłowości. 

2. Informacja w sprawie odzyskiwania środków od Sus-Trans Sp. z o.o.  
na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych.  

3. Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości partycypacji finansowej 
przez Województwo Podkarpackie w projekcie „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 
na odcinku Gorlice – Jasło” (w ramach projektu Kolej Plus), w związku z pismem 
Marszałka Województwa Małopolskiego. 

4. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie inwestycji kolejowych 
realizowanych w ramach projektu Kolej Plus. 

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

6. Informacja na temat planowanej przez Ministerstwo Zdrowia reformy systemu 
ochrony zdrowia. 

7. Informacja dotycząca organizacji Festiwalu Kultury Lasowiackiej w dniach  
21-29 sierpnia br. 

8. Informacja o stanie realizacji porozumienia dotyczącego współpracy województwa 
podkarpackiego i województwa lubelskiego w zakresie stworzenia wspólnej marki 
turystycznej ROZTOCZE. 

9. Informacja na temat przeniesień w planie wydatków dokonanych przez: Dyrektora 
Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie oraz Dyrektora 
Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.  

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

11. Informacja w sprawie postępu realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma 
Wsparcia Biznesu”. 

12. Pismo Pana Ireneusza Merchela Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. dotyczące 
weryfikacji kolejowych projektów inwestycyjnych postulowanych przez samorząd 
województwa do realizacji na terenie województwa podkarpackiego w ramach 
nowej perspektywy finansowej. 

Przedmiotem 264. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
25 marca 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia autopoprawek 2 do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego  
na 2021 r., 

− przyjęcia autopoprawek 2 do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045. 

 
 
 



Pozostałe tematy:   
1. Informacja o alokacji podstawowej i dodatkowej Programu Regionalnego 

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 
2. Informacja ustna na temat Szpitala Uniwersyteckiego dot. projektu nowej 

deklaracji ws. utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego. 
 
Przedmiotem 265. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
30 marca 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/20  
pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894  
na odcinku Hoczew - Polańczyk - etap I” - 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, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/19  
pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec  
na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce – etap I” - w ramach osi priorytetowych 
I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020, 

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

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/17  
pn. „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 875 Mielec - Leżajsk” – w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0034/17, 
„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – 
Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów 
Małopolski” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie, w  ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0040/17  
pn.: „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” - w ramach osi 
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0035/17  
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.05.01.00-18-0033/17,  
pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez  
ul. Księżomost do DP 1334 R” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w  Rzeszowie, w  ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura 
komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0003/19  
pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – 
Pruchnik – etap I” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0041/17,  
pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną 
obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” realizowanego przez 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi 
priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0039/17  
pn. „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – 
Przeworsk – Grabownica Starzeńska” – w ramach osi priorytetowych I-VI 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0016/17 
pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego SPZOZ w Lesku 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym przebudowa kolidującego 
uzbrojenia terenu” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Lesku w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 pn. 
„Podkarpacki system e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2)”, realizowanego 
przez Województwo Podkarpackie, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− przyjęcia stanowiska dotyczącego osiągnięcia wskaźników rezultatu: Wzrost 
zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, Wzrost zatrudnienia  
we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety oraz Wzrost zatrudnienia  
we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni, przez Beneficjentów 
realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− przedstawienia uwag do projektu Krajowego Planu Odbudowy, 

− zmiany składu osobowego Zespołu Zarządzania Projektem dla projektu  
pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez 
opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 

− zawarcia aneksu nr 10 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/53/14 z dnia  
11 kwietnia 2014 r., dotyczącej realizacji projektu  Ministerstwa Funduszy  
i Polityki Regionalnej pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, 

− wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą i Miastem Ulanów, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  
na zakup stołu zabiegowego, 



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

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

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

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

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

− 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, 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

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

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

− 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, 

− nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego, 

− nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego, 

− ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2021 roku 
podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację 
zadania publicznego z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego, 

− przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji 
kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2020, 

− przedstawienia korekty informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2020 r. 
planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa, 

− przedłużenia terminu składania sprawozdań z wykonania planów finansowych  
za I kwartał 2021 r. instytucji kultury, których Organizatorem jest Województwo 
Podkarpackie, 

− wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lubaczowskim, 

− wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lubaczowskim, 

− zmiany uchwały w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się  
w szkołach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie, 

− ustalenia nowego kierunku kształcenia w zawodach Podolog i Florysta  
w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Rzeszowie od roku szkolnego 2021/2022, 

− ustalenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie Podolog w Medyczno-
Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli, 



− ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 
Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  
w 2021 r. pt. Akademia Małych Zdobywców, 

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

− udzielenia upoważnienia, 

− przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO)  
wraz z Planem Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą 
oddziaływania projektu WPGO na środowisko, 

− 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, 

− przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa 
Podkarpackiego za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia Województwa 
Podkarpackiego. 

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania 
młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”, 

− uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego  
na lata 2020 – 2026 z perspektywą do 2032 roku (WPGO) wraz z Planem 
Inwestycyjnym stanowiącym załącznik do WPGO oraz Prognozą oddziaływania 
projektu WPGO na środowisko. 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wskazania nowego terminu na rozpoznanie odwołania Pana Michała Drymajło 
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: AMD GROUP Michał Drymajło 
z siedzibą w Rzeszowie, od decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Rzeszowie, znak BF.534.1.6.2020.RPI, z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie 
zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków europejskich, wykorzystanych z naruszeniem procedur,  
o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, do dnia 4 maja 2021 r., 

− uzgodnienia projektu zmiany Nr 1/2020 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Świlcza, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„SAG i Szpital Kliniczny” w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Szpital Kliniczny” w miejscowościach Rudna Wielka i Mrowla, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-składowa - 
część północno-zachodnia”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowościach Brzostek i Zawadka 
Brzostecka, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Wróblik Szlachecki/2019” – etap I, 



− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru między ulicami Dominikańską, Sienkiewicza, Wyszyńskiego  
w Tarnobrzegu. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− umorzenia Uniwersytetowi Rzeszowskiemu odsetek od należności z tytułu zwrotu 
środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich określonej decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego 
z dnia 16 stycznia 2017 r. nr RPPK.IZ.UMWPK-00325/12/03 utrzymującą w mocy 
decyzję Zarządu Województwa Podkarpackiego nr RPPK.IZ.UMWPK-
00325/12/02 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w całości tj. w kwocie 1 755 305 zł. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności, dotyczących POWER Perspektywy 

Finansowej 2014 – 2020, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego  
oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu lutym 2021 r., 

2. Informacja w sprawie Certyfikacji sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 
Europejskich w województwie. 

3. Informacja o realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w latach 
2019 i 2020. 

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

5. Przedstawienie „Raportu z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 za rok 2020”. 

 
Przedmiotem 266. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
1 kwietnia 2021 r. był następujący temat: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uchylenia Uchwały Nr 265/5238/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
30 marca 2021 r. w sprawie przedstawienia uwag do projektu Krajowego Planu 
Odbudowy, 

− przekazania uwag do projektu Krajowego Planu Odbudowy. 
 

Przedmiotem 267. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
6 kwietnia 2021 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, 

− pozostawienia protestu bez rozpatrzenia, 

− skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021 r., sygn. akt: I SA/Rz 73/21, 

− przedstawienia uwag do projektu programu „Fundusze Europejskie dla Polski 
Wschodniej 2021-2027”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie 



Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa 
pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę 
Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie”, 

− zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania  
pn. „Zakup karetki neonatologicznej na potrzeby Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

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

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

− udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Województwa 
Podkarpackiego przed wszelkimi urzędami, instytucjami oraz organami  
w sprawach związanych z realizacją zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie 
robót dla zadania pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Zakup 
taboru wraz z budową zaplecza technicznego” – Budowa punktu obsługi 
technicznej wraz z zapleczem”, 

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

− podpisania Porozumienia z Centrum Kulturalnym w Przemyślu w celu 
intensyfikacji działań na rzecz ochrony i popularyzacji dziedzictwa Kresów dawnej 
Rzeczypospolitej, poprzez zarządzanie Portalem Muzeum Dziedzictwa Kresów 
Dawnej Rzeczypospolitej, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny” na realizację zadań 
publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2021 roku, 

− zmiany Uchwały Nr 494/10434/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dn. 13 listopada 2018 r. w sprawie zmian zasad sprawowania 
nadzoru nad instytucjami kultury, których Organizatorem jest Województwo 
Podkarpackie, 

− przyznania stypendium twórczego, 

− powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej Zgłoszeń złożonych  
w I naborze otwartego konkursu Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – 
przestrzeń otwarta” w 2021r., 

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

− konsultacji projektów uchwał zmieniających uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych, 

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



− upoważnienia do opracowania Sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki 
odpadami dla województwa podkarpackiego 2022” za lata 2017 – 2019, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.  

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Krzywcza, 

− uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola, 

− uzgodnienia projektu IV i V zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Śródmieście w Stalowej Woli. 
 

Pozostałe tematy:  
1. Informacja w sprawie nowego projektu w Poddziałaniu 3.3.3 Realizacja Planów 

Niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.  
2. Informacja przedstawiająca kwartalne zestawienie nieprawidłowości 

niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej w ramach RPO WP  
2014-2020 za IV kwartał 2020 r. 

3. Informacja dotycząca aktualnego stanu przygotowywania Programu 
Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030. 

4. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Gminie Rymanów na zakup sprzętu do utrzymania chodników w ciągu dróg 
wojewódzkich Nr 887 i 889.  

5. Informacja dotycząca „Budowy łącznika drogi ekspresowej S – 19 – drogi 
powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – 
etap I”.  

6. Informacja Dyrektora PZDW w Rzeszowie na temat przygotowania projektów 
drogowych planowanych do realizacji w perspektywie finansowej 2021 – 2027.  

7. Informacja dotycząca podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „Budowa 
nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Szklary  
w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury 
technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn: „Budowa 
DW 877 – łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94”.    

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

9. Informacja na temat zwolnienia Wojewódzkich Samorządowych Instytucji Kultury 
z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na: ubezpieczenie społeczne, 
ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur 
Pomostowych za miesiąc listopad 2020 r., grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. 

10. Informacja w sprawie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności 
przypadających Województwu Podkarpackiemu powstałych w związku  
z rozwiązaniem umowy o przekazywanie stypendium w ramach projektu  
pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”. 

11. Informacja dot. działań związanych z podjęciem starań zmierzających  
do upamiętnienia postaci Ignacego Łukasiewicza w 200. rocznicę urodzin.  

12. Informacja o wynikach kontroli: „Utrzymanie i wykorzystanie Wschodniego Szlaku 
Rowerowego Green Velo” przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. 



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. 
 
 


