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INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w okresie od 13 kwietnia 2021 r. do 11 maja 2021 r. 
 
 
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego 
obradował na posiedzeniach: 

− Nr 268 w dniu 13 kwietnia 2021 r. 

− Nr 269 w dniu 16 kwietnia 2021 r. 

− Nr 270 w dniu 19 kwietnia 2021 r. 

− Nr 271 w dniu 20 kwietnia 2021 r. 

− Nr 272 w dniu 23 kwietnia 2021 r. 

− Nr 273 w dniu 27 kwietnia 2021 r. 

− Nr 274 w dniu 4 maja 2021 r. 

− Nr 275 w dniu 6 maja 2021 r. 

− Nr 276 w dniu 11 maja 2021 r. 
 
 
Przedmiotem 268. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
13 kwietnia 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego, 

− sposobu wynagradzania eksperta biorącego udział w opiniowaniu projektu  
nr RPPK.01.02.00-18-0054/17 pn. „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie 
opracowania nowych metod leczenia chorób reumatycznych przy wykorzystaniu 
terapii hiperbarycznej”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I 
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.2 Badania przemysłowe, 
prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20,  
pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” - w ramach osi 
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.04.05.00-18-0008/18,  
pn. „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu  
Parków Krajobrazowych: Jaśliskiego, Ciśniańsko-Wetlińskiego, Doliny Sanu, 
Czarnorzecko-Strzyżowskiego i Pasma Brzanki” realizowanego przez Zespół 
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, 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, 



− rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0509/17-00 z dnia 12 lipca 2018 r.  
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych o  mocy  
do 40 kW na działkach nr ewid. 863, 1164 w miejscowości Olszanica” 
realizowanego przez Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej Mazovia 
(dawniej Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej Carpatia) w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-
0546/17, pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Błędowej Tyczyńskiej” 
realizowanego przez Polski Chleb Mieczysław Szpunar, w ramach osi 
priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu do dofinansowania  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V 
Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty  
z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014-2020 nabór  
nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-017/20, 

− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. „Przebudowa gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN300 Komorów – Sandomierz na odcinku Jadachy – 
Sandomierz MOP 6,0 MPa”, 

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wadowice Górne na lata 2021-
2030, 

− zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/9/20 z dnia 10 lutego  
2020 r., 

− zmiany w składzie Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

− zmiany uchwały Nr 246/4859/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
20 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości  
ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych  
z realizacją zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984  
od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu  
wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa/ 
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica 
Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap I”, 

− 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, 

− wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej  
z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy Miasta Tarnobrzeg, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej („Budowa nowego odcinka drogi gminnej relacji Łańcut – Sonina, klasy 
D od km 0+000 do km 0+910 wraz z budową skrzyżowania z drogą gminną  
ul. Potockich w m. Łańcut oraz drogą wojewódzką nr 881 ul. 3-go maja  
w m. Sonina”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej („Rozbudowa drogi gminnej publicznej „Puchałówka (Kosina – 



Rogóżno) w miejscowości Kosina i Rogóżno na terenie Gminy Łańcut  
wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej („Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 1172R relacji Rzemień 
– Dobrynin, klasy L o dług. ok. 855 m wraz z budową nowego skrzyżowania  
z drogą wojewódzką nr 985 w m. Rzemień”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej („Budowa drogi gminnej ul. Willowej w msc. Nisko działki nr ewid. 463/1, 
459/3, 458/1, 457/2, 456/3, 456/1, 455/3, 454/3, 453/3, 452/3, 451/4, 450/3, 449, 
448, 447, 446, 445/3, 444, 443/9, 443/8, 443/19, 443/25, 443/24, 443/14, 473/8, 
473/3, 472, 471/2, 471/3, 470, 469, 467/16, 467/4, 466, 465/1, 465/9, 465/10, 
465/5, 465/6, 465/7, 464/4, 464/5, 464/2, 464/8, 468, 467/15, 467/13, 467/11, 
467/9, 467/1, 442, 440/7 – 181205 4 NISKO – MIASTO, 181205 4.0001 NISKO”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej („Rozbudowa nawierzchni dróg gminnych w Lubaczowie: nr 104954R 
ul. Parkowa i ul. Mały Łążek w km 0+002,85 – 0+283,35 oraz nr 104956R  
ul. Monte Cassino w km 0+000 – 0+151,50”), 

− przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego przyznanych na 2022 r., 

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

− rozwiązania umowy o pracę dyrektora Podkarpackiego Biura Planowania 
Przestrzennego w Rzeszowie, 

− udzielenia pożyczki Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie, 

− udzielenia pożyczki Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie, 

− wystąpienia do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w celu 
uzgodnienia i zasięgnięcia opinii dotyczącej powołania dyrektora Filharmonii 
Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie bez przeprowadzenia 
konkursu, 

− przyznania nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w działalności 
sportowej, 

− wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej  
z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w Medyczno-Społecznym Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli w roku szkolnym 
2020/2021, 

− zmiany uchwały nr 259/5160/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− zmiany uchwały Nr 205/4144/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu 
Roboczego ds. opracowania projektu Wojewódzkiego Programu Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2021 – 2030, 

− przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu „Samorząd  
dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej na lata 2021-2030”, 

− wprowadzenia procedury naboru i oceny wniosków o dotacje na pierwsze 
wyposażenie centrum integracji społecznej, 

− wyrażenia zgody na zwiększenie limitu miejsc do 25 w Regionalnej Placówce 
Opiekuńczo – Terapeutycznej im. Ks. M. Lisińskiego w Jarosławiu, 



− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  
w Krośnie, 

− udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  
dla Powiatu Krośnieńskiego. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu zmiany nr 3 Studium Uwarunkowań i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko, 

− uzgodnienia projektu XII zmiany Studium Uwarunkowań i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebownisko, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
Nr II/2019 przy Rondzie Polskich Spadochroniarzy terenu położonego 
w miejscowości Jasionka w Gminie Trzebownisko, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 4/2019 terenu położonego na osiedlu Niwa w Głogowie Małopolskim, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
o nazwie „Przedmieście Dubieckie 1/2018” terenu położonego w  Gminie 
Dubiecko, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
o nazwie „Dubiecko 1/2018” terenu położonego w Gminie Dubiecko, 

− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „RYMANÓW - ZDRÓJ” – etap I, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu produkcyjno - usługowego w miejscowości Głuchów. 

 
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 marcu 
2021 r. 

2. Informacja w sprawie zwiększenia wydatków kwalifikowalnych oraz 
dofinansowania dla projektu pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej  
nr 875 Mielec–Kolbuszowa–Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku 
obwodnicy m. Sokołów Małopolski”. 

3. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie środków ze zwrotów 
z  operacji w zakresie projektu „Wdrażanie Instrumentów Finansowych 
w  Działaniu 1.4 Wsparcie MŚP, Podziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe”.  

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

5. Wniosek o akceptację uruchomienia procedury zmiany kategorii odcinków dróg 
wojewódzkich do kategorii dróg gminnych i zaliczenia do kategorii dróg 
wojewódzkich odcinków dróg powiatowych na terenie miasta Łańcut.  

6. Wniosek o akceptację w sprawie współpracy Województwa Podkarpackiego  
i Gminy Miejskiej Dynów w zakresie opracowania dokumentacji projektowej  
dla zadania pod nazwą: „Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi 



wojewódzkiej Nr 884 relacji Przemyśl – Domaradz w km od 43+595 do 44+105  
w miejscowości Harta”. 

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

8. Informacja na temat działań podejmowanych przez Województwo Podkarpackie  
na rzecz powstania Makroregionalnej Strategii dla regionu Karpat w 2020 roku  
oraz w I kwartale 2021 roku.  

9. Zestawienie wniosków o dokonanie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2021 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2021 – 2045, na sesję Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w miesiącu kwietniu br.  

 

Przedmiotem 269. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
16 kwietnia 2021 r. były następujące tematy: 

  
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, 

− zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Rzeszowie oraz uchwały w sprawie utworzenia Szkolnego 
Schroniska Młodzieżowego w Czudcu i połączenia go z Podkarpackim Centrum 
Edukacji Nauczycieli. 

 
Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie: 

− zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego. 

 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie zmiany 
uchwały Wspólników Spółki POLREGIO Sp. z o.o. z dnia 30 listopada 2020 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez POLREGIO 
Sp. z o. o., 

− przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 
multimedialnej prezentacji drużyny żużlowej 7r Stolaro Stal Rzeszów.  

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu udziałów Województwa w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych. 
 
Przedmiotem 270. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
19 kwietnia 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia  

i Polityki Społecznej. 
 
 



Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 

− przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku  
z ogłoszeniem roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja, 

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

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa 

Podkarpackiego Gminie Krzywcza. 
 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja nt. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). 
2. Informacja wstępna o wynikach finansowych podmiotów leczniczych, dla których 

samorząd województwa podkarpackiego jest organem tworzącym (w porównaniu 
grudzień 2020 do grudnia 2019).  

 
Przedmiotem 271. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
20 kwietnia 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0110/16  

pn. „Kompleksowa ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie MOF Sanok-
Lesko – adaptacja ruin Zespołu Klasztornego Karmelitów Bosych na centrum 
kultury w Zagórzu” realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0025/16  
pn. „Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” w ramach osi 
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.06.02.01-18-0001/20  
pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa 
podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”  
w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

− zmiany 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) (ENGRAM MMT Sp. z o. o. oraz Meritum 24 Sp. z o.o.), 

− 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) (HR System Rafał Żmuda oraz FIBER-PLAST Krzysztof Kubal), 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0147/19 
realizowanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„ROYAL-STAR” Krzysztof Pawełek w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna  
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

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

− wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert  
na dofinansowanie w roku 2021 zadań własnych realizowanych przez organizacje  
z udziałem środków zewnętrznych, 

− powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego  
w dziedzinie nauki w 2021 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę, 

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

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

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

− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Departamentu Rolnictwa, Geodezji  
i Gospodarki Mieniem do składania oświadczeń woli dotyczących 
administrowania nieruchomościami Województwa Podkarpackiego, 

− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Piotrowi Kędrkowi -  do wyrażania, w imieniu 
Województwa Podkarpackiego, zgody wojewódzkim samorządowym jednostkom 
organizacyjnym na wycinki drzew i krzewów), 

− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Piotrowi Kędrkowi - do reprezentowania 
Województwa Podkarpackiego jako strony w postępowaniach odwoławczych  
od decyzji Wojewody Podkarpackiego), 

− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Piotrowi Kędrkowi - do podejmowania 
czynności i składania, w imieniu Województwa Podkarpackiego, oświadczeń woli 
związanych z zawiadamianiem o wszczętym postępowaniu, na wniosek dyrektora 
jednostki organizacyjnej o ustanowieniu trwałego zarządu na nieruchomościach, 
które są własnością Województwa Podkarpackiego), 

− ustalenia stawki czynszu za 1 m2 dla wynajmowanej powierzchni w budynku  
przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu,  

− przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do 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”, 



− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych 
fundacjom i organizacjom pozarządowym, 

− zabezpieczenia środków finansowych, 
− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  

w Krośnie na przyjęcie darowizny, 
− powołania Pana Krzysztofa Bałaty pełnomocnikiem Zarządu Województwa 

Podkarpackiego ds. controllingu w podmiotach leczniczych, dla których organem 
tworzącym jest Województwo Podkarpackie, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej („Rozbudowa drogi powiatowej nr 1369R”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej  („Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104701R Majdan Łętowski 
„Kulig” od km 0+003,20 do km 1+748,00 wraz z niezbędną infrastrukturą  
oraz przebudową sieci w miejscowości Łętownia”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej („Budowa drogi wewnętrznej ul. Dominikańskiej (bocznej)  
od ul. Sienkiewicza w Tarnobrzegu”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej („Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. Nr 992 i 993/2  
w Nowej Sarzynie”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej („Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 10 4720R w Nowej 
Sarzynie”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej („Rozbudowa i przebudowa ul. M. Curie-Skłodowskiej w Tarnobrzegu –  
od skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Zwierzyniecką  
w Tarnobrzegu”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej („Budowa ul. Starzyńskiego w Kolbuszowej wraz z łącznikiem  
z ul. Witosa, zbiornikiem retencyjnym oraz niezbędną infrastrukturą  
i urządzeniami budowlanymi”), 

− zmiany Uchwały Nr 257/5112/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów 
chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku, 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Krośnie za 2020 r., 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Przemyślu za 2020 r., 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Rzeszowie za 2020 r., 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu za 2020 r., 

− powołania Komisji do oceny merytorycznej złożonych wniosków o dotację  
z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczoną na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego  
oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji, 



− przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu  
w Przemyślu, 

− zmian w składzie Naukowej Rady Programowej działającej przy Wojewódzkim 
Domu Kultury w Rzeszowie, 

− umorzenia należności pieniężnej z tytułu najmu lokalu w budynku przy ulicy 
Rynek 6 w Rzeszowie, gdzie prowadzony jest lokal gastronomiczny pn. „Tawerna 
Żeglarska”, przypadającej Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie, 

− realizacji projektu „Przestrzeń Dziedzictwa”, 
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. 
 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. 
 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− wskazania nowego terminu na rozpoznanie odwołania Pana Przemysława 

Omieczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. TERRA Szkolenia  
i Doradztwo Przemysław Omieczyński, od decyzji Dyrektora Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 25 lutego 2021 r., znak: BF.534.1.5.2020.RPI, 
zobowiązującej Pana Przemysława Omieczyńskiego prowadzącego działalność 
gospodarczą pn. TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński  
do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków europejskich wykorzystanych z naruszeniem procedur,  
o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, do dnia 23 maja  
2021 r., 

− uzgodnienia projektu zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Lesko 7”.  
 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak GG-

II.2501.16.340.2012.AD z dnia 19.11.2012 r.,  
− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz PZDW w Rzeszowie. 
 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie zwiększenia dofinansowania przedsięwzięcia 

realizowanego w ramach projektu pomocy technicznej RPO WP 2014-2020  
w zadaniu project pipeline. 

2. Informacja dotycząca możliwości zwiększenia wartości projektu nr 
RPPK.06.02.01-18-0001/19, pn. „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń 
medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  
w Rzeszowie”. 

3. Informacja na temat notyfikacji pomocy indywidualnej dla projektu modernizacji 
infrastruktury ciepłowniczej w Lesku wybranego do dofinansowania w ramach  
RPO WP 2014-2020 – stan na dzień 14 kwietnia 2021 r. 

4. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności dotyczących POWER perspektywy 
finansowej 2014 – 2020, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego  
oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu marcu 2021 r.  



5. Informacja o zwrotach środków dokonanych na rachunek Ministra Finansów, 
dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, odnoszących się do projektów Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. 

6. Informacja dotycząca podjęcia decyzji kierunkowej w sprawie dofinansowania 
dodatkowych wakacyjnych połączeń kolejowych uruchamianych przez 
Województwo Małopolskie w relacji Jasło – Krynica Zdrój – Jasło oraz Nowy Sącz 
– Jasło – Nowy Sącz w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2020/2021. 

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

8. Opisy wystaw, które będą prezentowane w Podkarpackim Centrum Nauki 
„Łukasiewicz”, co do których toczą się obecnie postępowania przetargowe  
w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020.  

9. Informacja dotycząca remontu budynku przy ul. Paderewskiego 4 w Nisku – 
siedziba filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Tarnobrzegu. 

10. Informacja na temat przeniesień w planie wydatków dokonanych w marcu  
2021 roku przez: Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Rymanowie Zdroju, Dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli, Dyrektora Medyczno-
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku. 

 
Przedmiotem 272. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
23 kwietnia 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, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− uchylenia Uchwały Nr 271/5390/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
20 kwietnia 2021 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie 
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa podkarpackiego. 

 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany uchwały nr XXX/508/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji  
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa 
podkarpackiego. 

 
 



Przedmiotem 273. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
27 kwietnia 2021 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zawarcia Aneksu Nr 5 do umowy koncesji na usługi z dnia 29 kwietnia 2016 r. 
polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-
Kongresowym Województwa Podkarpackiego, 

− zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości 
w wykorzystaniu funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, 

− zawarcia aneksu nr 6 do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 
2018 roku, 

− zwolnienia Beneficjenta ze zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie 
pomocy, 

− projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany Uchwały Nr 255/5026/21 z dnia 23 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia listy 
projektów strategicznych/kluczowych rekomendowanych do objęcia wsparciem 
w ramach project pipeline, 

− przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie 
pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna 
działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-018/21, 

− ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym 
w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 
Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-018/21, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0001/17, 
pn. „Rozbudowa bazy dydaktycznej PWSTE w Jarosławiu w celu dostosowania 
efektów kształcenia do wymogów stawianych przez rynek pracy” realizowanego 
przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno - Ekonomiczną im. ks. Bronisława 
Markiewicza w Jarosławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wyboru projektu 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 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 
zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów  
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 zmienionej 
uchwałą nr 422/8808/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18  
z dnia 7 sierpnia 2018 r., uchwałą nr 483/10211/18 z dnia 16 października  
2018 r., uchwałą nr 3/45/18 z dnia 27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19  
z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą nr 36/906/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r., 
uchwałą nr 62/1517/19 z dnia 16 lipca 2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 z dnia  
27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 z dnia 24 września 2019 r., uchwałą  



nr 104/2468/19 z dnia 10 grudnia 2019 r., uchwałą nr 107/2530/19 z dnia  
17 grudnia 2019 r. oraz uchwałą nr 133/3058/20 z dnia 18 marca 2020 r., 

− 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, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.01.00-18-0001/18 
realizowanego przez Uniwersytet Rzeszowski w  ramach osi priorytetowej I 
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  
w Krośnie na zakup kolumny artroskopowej, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej („Budowa publicznej drogi gminnej – boczna ul. Myśliwskiej  
wraz z niezbędną infrastrukturą”), 

− 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, 

− pełnomocnictwa do występowania do organów Transportowego Dozoru 
Technicznego, 

− ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego za pojazdy szynowe, 

− przedstawienia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu 
Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020, 

− powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Podkarpackiego Biura Planowania 
Przestrzennego w Rzeszowie, 

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

− wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach I edycji otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie 
turystyki w 2021 r., 

− wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim, 

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

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

− udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku, 

− ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 
Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
w 2021 r. pt. „Program rozwoju badmintona w Województwie Podkarpackim”, 

− powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji celowej 
na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, 
sporządzenia projektu listy rankingowej wniosków i ustalenia propozycji 
dotyczącej wysokości dotacji dla uczelni, 



− wyrażenia zgody na wykonanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie robót remontowo-budowlanych na nieruchomościach położonych 
przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, 

− przyjęcia „Programu 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”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (2 223 105 zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (125 477 zł), 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zwrotu przez IT Service Sp. z o.o., 
środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich przyznanych na podstawie umowy o dofinansowanie 
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0446/17-00 pn. „Stworzenie i wdrożenie przez 
przedsiębiorstwo IT Service nowego systemu pozwalającego na świadczenie 
usługi drogą elektroniczną, polegającej na łączeniu zleceń transportowych 
i optymalizacji spedycji” z dnia 10 kwietnia 2018 r. (z późn. zm.), zawartej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 i w sprawie zlecenia przeprowadzenia postępowania 
dowodowego pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego, 

− uzgodnienia projektu zmiany Nr 1/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baligród, 

− uzgodnienia projektu zmiany Nr 17 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, Powiat Łańcucki, 
Województwo Podkarpackie, 

− uzgodnienia projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO „CZARNA-CENTRUM” POŁOŻONEGO 
W MIEJSCOWOŚCI CZARNA, GMINA CZARNA, 

− uzgodnienia projektu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO PO POŁUDNIOWEJ STRONIE DROGI KRAJOWEJ 
W MIEJSCOWOŚCI KRZEMIENICA, GMINA CZARNA, 

− uzgodnienia projektu zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i  Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
przy ulicy Polnej w Łańcucie, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
o nazwie „Maćkowice 2/2018”, terenu położonego w miejscowości Maćkowice, 
gmina Żurawica. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja na temat React-EU. 
2. 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. 



3. Informacja w sprawie postępu realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma 
Wsparcia Biznesu” (PPWB). 

4. Wniosek o decyzję kierunkową w sprawie ustalenia przyszłego przebiegu dróg 
wojewódzkich Nr 871 i 872 po wybudowaniu obwodowej Niska i Stalowej Woli.  

5. Wniosek dotyczący wstrzymania realizacji podjętej decyzji kierunkowej w sprawie 
wprowadzenia zniżek na bilety w pociągach regionalnych na obszarze 
województwa podkarpackiego dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.  

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

7. Informacja na temat powołania Wojewódzkich Zespołów Koordynacji, 
z uwzględnieniem modelu współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się  
przez całe życie opracowanego w projekcie Ministerstwa Edukacji i Nauki.  

 
Przedmiotem 274. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
4 maja 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0050/16 pn. „Prace 
budowlane, konserwatorskie i zakup wyposażenia służących zachowaniu 
zabytkowego kościoła parafialnego i starej plebanii Parafii Rzymskokatolickiej  
p.w. św. Mikołaja bp w Lubli”, realizowanego przez Parafię Rzymskokatolicką  
p.w. Św. Mikołaja bp w Lubli, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu do dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 RPO WP na lata 2014-2020, nabór  
nr RPPK.04.05.00-IZ.00-18-004/21, 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania: „Zakup narzędzi  
i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej”, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz 
odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Bełżec na odcinku od m. Zapałów  
do m. Oleszyce”, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz 
odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Narola 
w ciągu DW 865”, 

− zmiany uchwały Nr 246/4859/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
20 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie w całości  
ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego wydatków związanych  
z realizacją zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984  



od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu  
wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”, 

− stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia 
dróg powiatowych swojej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg 
gminnych, na terenie powiatu przeworskiego, 

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

− głosowania na kandydata na Członka Rady Nadzorczej POLREGIO Sp. z o.o., 

− powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych  w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa 
Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.  
pt. Akademia Małych Zdobywców, 

− złożenia wniosku o dofinansowanie zadania („Monitoring przyrodniczy wpływu 
wypasu zwierząt gospodarskich na ograniczenie występowania Barszczu 
Sosnowskiego oraz na różnorodność biologiczną wybranych terenów łąkowo 
pastwiskowych województwa podkarpackiego, objętych formami ochrony 
przyrody”), 

− złożenia wniosku o dofinansowanie zadania („Sadzenie drzew i krzewów 
miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie 
podkarpackim”), 

− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Piotrowi Kędrkowi dyrektorowi Departamentu 
Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Geodecie Województwa  
do podejmowania czynności i składania w imieniu Województwa Podkarpackiego 
oświadczeń woli związanych z ujawnianiem, sprostowaniem i wykreślaniem 
prawa własności oraz innych praw związanych z nieruchomościami Województwa 
Podkarpackiego w księgach wieczystych), 

− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Zbigniewowi Krysie Z-cy Dyrektora 
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem do podejmowania 
czynności i składania w imieniu Województwa Podkarpackiego oświadczeń woli 
związanych z ujawnianiem, sprostowaniem i wykreślaniem prawa własności  
oraz innych praw związanych z nieruchomościami Województwa Podkarpackiego 
w księgach wieczystych), 

− udzielenia pełnomocnictwa dla Zastępcy dyrektora Departamentu Rolnictwa, 
Geodezji i Gospodarki Mieniem do składania oświadczeń woli dotyczących 
administrowania nieruchomościami Województwa Podkarpackiego (Pana 
Zbigniewa Krysy), 

− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Zbigniewowi Krysie Z-cy Dyrektora 
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem do reprezentowania 
Województwa Podkarpackiego jako strony w postępowaniach odwoławczych  
od decyzji Wojewody Podkarpackiego dotyczących ustaleń odszkodowań  
za nieruchomości przejęte na rzecz Województwa Podkarpackiego), 

− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Zbigniewowi Krysie Z-cy Dyrektora 
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem pełnomocnictwa  
do wyrażania w imieniu Województwa Podkarpackiego zgody wojewódzkim 
samorządowym jednostkom organizacyjnym na wycinki drzew i krzewów), 

− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Zbigniewowi Krysie Z-cy Dyrektora 
Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem do podejmowania 
czynności i składania w imieniu Województwa Podkarpackiego oświadczeń woli 
związanych z zawiadamianiem o wszczętym postępowaniu, na wniosek dyrektora 



jednostki organizacyjnej o ustanowieniu trwałego zarządu na nieruchomościach, 
które są własnością Województwa Podkarpackiego), 

− podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu 
wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2021, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 

− wystąpienia o uzyskanie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego (dot. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu  
oraz organów lub osób uprawnionych do umarzania, odraczania lub rozkładania 
na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Województwu Podkarpackiemu lub podległym jednostkom 
organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej  
w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną). 

 
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 21 maja 2021 r., 

− uzgodnienia projektu XXVI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogów Małopolski, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 1/2019 w miejscowości Będziemyśl, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w mieście Zagórz o nazwie „LESKA GÓRA-I”. 
 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja z prośbą o decyzję kierunkową dotyczącą: 

− prawa opcji na potrzeby budowy zaplecza technicznego Podmiejskiej Kolei 
Aglomeracyjnej, 

− roszczeń Inżyniera Kontraktu w ramach świadczenia usługi w zakresie 
zarządzania i sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją  
oraz rozliczenia budowy zaplecza technicznego Podmiejskiej Kolei 
Aglomeracyjnej. 

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

3. Informacja dotycząca braków w planie wydatków pozapłacowych na 2021 rok  
w Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. 
 

Przedmiotem 275. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
6 maja 2021 r. był następujący temat: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyrażenia woli realizacji projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2021, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiego 
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 



− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiego 
Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego  
w Żurawicy, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.  
 
Przedmiotem 276. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
11 maja 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania: „Zakup narzędzi  
i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej”, 

− rozpatrzenia protestu (Pani Heleny Szmyd prowadzącej działalność gospodarczą 
pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe „GRANMAR” 
Helena Szmyd), 

− akceptacji Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2021/2022 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej  
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2021/2022  
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− zmiany Uchwały Nr 173/3600/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie nadzwyczajnym, 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi 
priorytetowej, Działanie 1.6 Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych 
przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.06.00-IZ.00-18-001/20, 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta Leszek Pleskacz 
Firma Handlowa „BIEDRONKA” oraz zmiany Uchwały Nr 133/3064/20 z dnia  
18 marca 2020 r. w sprawie wyboru projektów do dofinansowania  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I 
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, 
poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór 
nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19 pomoc de minimis), 

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

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

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Radomyśl Wielki na lata 2021-
2030, 

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze na lata 2021-2030, 

− potwierdzenia czynności (dokonanych przez Panią Renatę Drążek p. o. dyrektora 
Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w zakresie 
działalności Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie), 



− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Biura Planowania 
Przestrzennego w Rzeszowie (do wykonywania czynności zwykłego zarządu,  
w imieniu Województwa Podkarpackiego, w zakresie działalności Jednostki  
oraz do występowania przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych 
związanych z działalnością Jednostki), 

− 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 257/5112/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów 
chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2021 roku, 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Radomyśl nad Sanem, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej („Budowa drogi gminnej KDD 03, KDD 19, KDD 09 w Głogowie 
Małopolskim”), 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie (dot. wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami  
oraz podpisania decyzji o realizacji projektu pn. „Budowa/przebudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku  
od DK 94 do miasta Kańczuga – etap I”), 

− wyboru Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”, 

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

− współorganizacji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, 

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

− udzielenia pożyczki Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie, 

− udzielenia pożyczki Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie, 

− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie (do podpisania umowy partnerskiej w ramach 
programu Erasmus+ w zakresie realizacji projektu pn. „Das PerLen Konzept - 
making personal learning experiences possible and visible in a digital way”), 

− ustalenia nowego kierunku kształcenia w zawodzie Opiekunka dziecięca  
w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Mielcu od roku szkolnego 2021/2022, 

− wyrażenia zgody na przeprowadzenie cesji dotyczącej przeniesienia praw  
i obowiązków Najemcy, 

− zmiany Uchwały Nr 30/780/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do składu 
Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego 
zmienionej Uchwałą Nr 205/4135/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 22 września 2020 r., 

− przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektów uchwał zmieniających 
uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków 
krajobrazowych, 



− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Andrzejowi Kuligowi – do podpisania decyzji  
o 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”), 

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

− wydania opinii do projektu dokumentu pn.: „Aktualizacja założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta 
Przeworska”, 

− powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert 
na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym, 

− przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany 
Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− przyjęcia Planu Działań nr 2/2021 w sektorze zdrowia na rok 2021  
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− wyrażenia zgody na wzięcie w użyczenie części pomieszczeń w budynku 
stanowiącym własność nieruchomości Uniwersytetu Rzeszowskiego, 

− wyrażenia zgody na zawarcie Umowy z Gminą Krzywcza (w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 
2021, w wysokości 50 000 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej,  
z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego rodzinie poszkodowanej w wyniku 
pożaru budynku mieszkalnego). 

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu, 

− udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w roku 2021 (w formie dotacji celowej  
w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa 
budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap IV”), 

− wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Włącz edukację dobrej 
jakości w województwie podkarpackim”, 

− wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne  
dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022, 

− określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół 
ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 
2021/2022 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – 
szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022, 

− wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne  
dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022, 

− określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom 
ponadpodstawowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe w roku 



szkolnym 2021/2022 w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów 
zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022, 

− uchwalenia programu „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”, 

− zmian w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

− przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii  
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie zwiększenia dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Utworzenie podkarpackiego 
centrum nauki”. 

2. Informacja w sprawie zwiększenia zakresu rzeczowego i kosztów 
kwalifikowalnych dla projektu pn. „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska”. 

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

4. Informacja dotycząca cyfrowej obsługi wniosków w ramach projektu Podkarpacki 
System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2).  

5. Zestawienie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów do zmian  
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. na sesję Sejmiku 
Województwa w miesiącu maju br. 

6. Tabelaryczne zestawienie wniosków o dokonanie zmian limitów wydatków w WPF 
w miesiącu maju br. 

7. Informacja z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za I kwartał  
2021 roku na podstawie danych przekazanych do RIO oraz informacja  
o wykonaniu dochodów z tytułu udziałów Województwa w podatku dochodowym 
od osób fizycznych i prawnych za 4 miesiące 2021 roku. 

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

9. Informacja z prośbą o decyzję kierunkową dotyczącą prawa opcji na potrzeby 
budowy zaplecza technicznego Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej (aktualizacja 
informacji znak: DT-VII.052.4.1.8.2021.WC z dnia 23.04.2021 r.). 

10. Informacja z prośbą o decyzję kierunkową dotyczącą wyboru projektów obwodnic 
przy drogach wojewódzkich do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

11. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie możliwości złożenia gwarancji 
ilości docelowego kształtu oferty połączeń kolejowych na linii 25 w relacji Mielec – 
Tarnobrzeg. 

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. 


