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INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w okresie od 18 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. 
 

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

− Nr 277 w dniu 18 maja 2021 r. 

− Nr 278 w dniu 19 maja 2021 r. 

− Nr 279 w dniu 24 maja 2021 r. 

− Nr 280 w dniu 25 maja 2021 r. 

− Nr 281 w dniu 27 maja 2021 r. 

− Nr 282 w dniu 28 maja 2021 r. 

− Nr 283 w dniu 31 maja 2021 r. 

− Nr 284 w dniach 1 i 2 czerwca 2021 r. 

− Nr 285 w dniu 7 czerwca 2021 r. 

− Nr 286 w dniu 10 czerwca 2021 r. 

− Nr 287 w dniu 11 czerwca 2021 r. 
 
Przedmiotem 277. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
18 maja 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(„Przebudowa drogi powiatowej nr 1776R droga przez wieś Jodłówka. Początek 
inwestycji w km 1+861,60. Koniec inwestycji w km 2+788”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(„Budowa drogi gminnej w Rusinowie „Pniaki – Sudoły”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(„Rozbudowa drogi gminnej w Woli Rusinowskiej nr 104123R „Murynia - Jeziórko”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(„Rozbudowa drogi gminnej w Hucie Komorowskiej Nr 104060R „Stawy – 
Obarówka – Bór”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(„Rozbudowa drogi w Brzostowej Górze na działce nr 947 – połączenie z drogą 
powiatową nr 1235R”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(„Budowa drogi gminnej w Komorowie od drogi krajowej nr 9 do Stygi”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818R ul. Sanowa w Radymnie odc. od km 
0+018 – km 1+398”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1245R od drogi Nr 1246R Brzyska 
Wola przez wieś wraz z mostem i dojazdami do mostu na rzece Złotka”), 



− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(„Budowa drogi gminnej publicznej klasy D na odcinku 288,58 m na działkach  
nr 422/2, 423/1, 423/2, 545/5, 545/9, 551/1, 551/2, 552/2, 552/3, 569/3, 569/4, 
569/5, 571/1, 571/2, 572/11, 572/17, 572/18, 584, 586/9, 585/2, 586/11, 586/14, 
586/18, 591/3, 591/4, 593/3, 593/4, 595/6, 596/3, 596/4, 596/5, 599/3, 620/7, 620/8, 
620/9, 621/7, 621/8, 622/9, 622/10, 622/11, 622/12, 622/13, 622/14, 623/2, 646/2, 
966/3, 970/2, 970/5, 972/1, 1006 obręb 0010 Wola Żyrakowska, gmina Żyraków”), 

− stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia 
drogi powiatowej swojej kategorii celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych, 
na terenie powiatu rzeszowskiego (dot. drogi powiatowej Nr 2118R dojazd do stacji 
PKP w Trzcianie), 

− stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia 
odcinka drogi powiatowej swojej kategorii celem zaliczenia go do kategorii dróg 
gminnych, na terenie powiatu rzeszowskiego (dot. odcinka drogi powiatowej 
Nr 2117R w m. Przewrotne oraz w m. Pogwizdów Stary), 

− stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia 
drogi powiatowej swojej kategorii celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych, 
na terenie powiatu przeworskiego, 

− zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 140/3157/20 z dnia  
31 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Programu 
Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 
zmienionej Uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 152/3362/20 
z dnia 12 maja 2020 r., Nr 184/3832/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r. oraz 
Nr 239/4730/20 z dnia 23 grudnia 2020 r., 

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

− przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności 
Centrum Kulturalnego w Przemyślu oraz program jego działania, 

− przyjęcia Regulaminu Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej 
Rzeczypospolitej, 

− wyrażenia opinii odnośnie Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Rzeszowie, 

− powołania Komisji Nagród i zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji, 

− częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala 
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2020 rok, 

− ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych  
na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala  
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2020 rok, 

− częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego 
Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego  
w Żurawicy za 2020 rok, 

− ustalenia warunków przekazania oraz rozliczenia środków finansowych  
na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego 
Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego 
w Żurawicy za 2020 rok, 

− przyznania dotacji dla Bieszczadzkiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego z siedzibą w Krośnie na realizację zadania publicznego z zakresu 
ratownictwa wodnego, 



− ogłoszenia konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego 
pn. „NGO Wysokich Lotów”, 

− zmiany Uchwały nr 227/4601/16 z dnia 25 października 2016 r. w  sprawie 
udzielenia pełnomocnictwa, zmienionej Uchwałą nr 275/5496/17 z dnia 21 lutego 
2017 r., Uchwałą nr 46/1155/19 z dnia 21 maja 2019 r. oraz Uchwałą nr 75/1965/19 
z dnia 17 września 2019 r., 

− przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 
30. Rajdu Rzeszowskiego, 

− wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego – wiaty magazynowej, 

− zatwierdzenia listy ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 
2020-2021 dla Konkursu nr 5/2021 ogłoszonego w dniu 11 grudnia 2020 r., 

− zatwierdzenia szczegółowych list rankingowych wniosków złożonych w ramach 
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na realizację I etapu 
koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, 

− zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na realizację I etapu koncepcji 
„Uniwersytet Samorządności”, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych 
określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2023, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 2014- 2020)”, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób 
realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii 
wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 – 2020)”, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania  
problemów alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA  
na lata 2014 – 2020)”, 

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Podkarpacki Dzień 
Rodzicielstwa Zastępczego”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (314 196 zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (10 000 000 zł). 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− udzielenia Powiatowi Stalowowolskiemu pomocy finansowej, 

− udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w ramach „Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet 
Samorządności”, 

− zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Parku 
Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego, 

− zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Parku 
Krajobrazowego Pasma Brzanki, 



− zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Parku 
Krajobrazowego Gór Słonnych, 

− zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Parku 
Krajobrazowego Doliny Sanu, 

− zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Jaśliskiego 
Parku Krajobrazowego, 

− zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Czarnorzecko-
Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, 

− zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Ciśniańsko-
Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

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

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− 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 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, 

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

− uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Tarnowiec, 

− 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 zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Farma Wiatrowa” w gminie Nozdrzec, 

− uzgodnienia projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu 
wraz z przyłączeniami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego 
położonych w gminie Kolbuszowa, 

− uzgodnienia projektu VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap IIb, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Jasła dla obszaru „Kochanowskiego”, 

− wskazania nowego terminu na rozpoznanie wniosku z dnia 5 sierpnia 2020 r. 
złożonego przez Pana Marka Kobę oraz wniosku z dnia 18 sierpnia 2020 r. 
złożonego przez Pana Wojciecha Szałygę o ponowne rozpatrzenie sprawy 
zakończonej decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego nr WP-
IV.433.51.13.2019.AP z dnia 14 lipca 2020 r., w sprawie określenia zobowiązania 
Beneficjenta – Control Szałyga Wojciech spółka jawna z siedzibą w Orłach  
do 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 oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności wspólników spółki 
Control Szałyga Wojciech spółka jawna z siedzibą w Orłach Wojciecha Szałygi  
oraz Marka Koby i zwrotu solidarnie kwoty 1 172 870,36 zł. 
 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
nr BF.534.1.6.2020.RPI z dnia 5 lutego 2021 r., 

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie.  

 
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 kwietniu 2021 r.  

2. Informacja dotycząca ustaleń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego  
w ramach misji nr CL-9485 odnośnie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz stanowiska Komisji 
Europejskiej w sprawie działań następczych po tej kontroli. 

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

4. Informacja dotycząca Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu 
Województwa Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego  
i przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego (I kwartał 2021 r.). 

5. Wniosek o decyzję kierunkową - dotyczy współpracy Województwa 
Podkarpackiego z Powiatem Przeworskim i Gminą Miejską Przeworsk w zakresie 
realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - 
Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca 
na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury 
technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk”. 

6. Omówienie inicjatywy podpisania Listu Intencyjnego na rzecz stworzenia 
Podkarpackiej Doliny Wodorowej w Rzeszowie. 

 
Przedmiotem 278. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
19 maja 2021 r. były następujące tematy: 
 
1. Prezentacja projektu Raportu o stanie województwa podkarpackiego za 2020 r.  
2. Informacja nt. przygotowań Zarządu Województwa do absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2020 rok.  
3. Omówienie wykazu projektów planowanych do realizacji w nowej perspektywie 

finansowej 2021-2027. 
  

Przedmiotem 279. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
24 maja 2021 r. były następujące tematy: 
 
 Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  
 



przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa podkarpackiego, 

− udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Markowa z budżetu Województwa 
Podkarpackiego w roku 2021, 

− zmiany Uchwały Nr XXIX/501/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
30 listopada 2020 roku w sprawie „Programu współpracy Samorządu 
Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, 

− udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego 
Gminie Dynów, 

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

 
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., 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.  
 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca wniosku Wójta Gminy Gorzyce w sprawie pomocy finansowej 

w związku z pożarem.  
 

Przedmiotem 280. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
25 maja 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.02-18-0033/18, pn. „Poprawa 
gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Dębica” realizowanego przez Gminę 
Dębica w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

− decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0003/20 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 –  etap II” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wyboru projektów z Listy rezerwowej do  dofinansowania w trybie konkursu 
ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi 
priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, 
działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały  
nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r., 
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− promocji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, 

− zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 150/3320/20  
w sprawie przystąpienia do opracowania Regionalnej Strategii Innowacji na lata 
2021 – 2030 z późn. zm., 

− wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy  
i Rozwoju na realizację usług doradczych podlegających refundacji w ramach 
projektu  pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego 
poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego”, 

− przyjęcia Wniosku do Ministra Sprawiedliwości o powierzenie realizacji zadań 
jednostce zaliczanej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(„Rozbudowa drogi gminnej nr 106135R Przeczyca-Skurowa”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(„Budowa drogi gminnej nr 102212R Zdziary-Szyperki gm. Jarocin”), 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Ulanów, 

− wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej  
z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Krośnieńskiego, 

− poinformowania Zarządu Powiatu Niżańskiego o zamiarze podjęcia Uchwały 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego o pozbawieniu kategorii drogi 
wojewódzkiej odcinków drogi wojewódzkiej na terenie miasta Nisko, 

− poinformowania Zarządu Powiatu Stalowowolskiego o zamiarze podjęcia Uchwały 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego o pozbawieniu kategorii drogi 
wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej na terenie miasta Stalowa Wola, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− powołania dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu, 

− przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła 
II w Krośnie, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

− uchylenia uchwały Nr 74/1601/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 7 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego 
instytucji ochrony i promocji dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej  
pod roboczą nazwą Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, 

− wystąpienia o wydanie opinii dotyczącej powołania dyrektora Filharmonii 
Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, 

− wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej  
w Rzeszowie dodatkowego zajęcia o charakterze twórczym na rzecz Teatru, 

− przyznania uczelniom dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, 

− udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Województwa 
Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.  
pt. Akademia Małych Zdobywców, 

− zmiany uchwały w sprawie ustalenia planów finansowych dochodów 
gromadzonych na wyodrębnionym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych, 
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− umorzenia części należności pieniężnej przypadającej Województwu 
Podkarpackiemu, 

− ustanowienia znaku (logo OZE) promującego Odnawialne Źródła Energii  
w Województwie Podkarpackim, 

− przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej  
jakości jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa 
Podkarpackiego, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w  zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w 2021 r. zgodnych z założeniami Programu 
„Podkarpacki Naturalny Wypas III”, 

− nieodpłatnego ustanowienia służebności przesyłu, 

− wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości, 

− zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ustalonego 
Zarządzeniem Nr 7/2021 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z dnia 5 maja 2021 r., 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (2 142 038 zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (83 270 zł), 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 

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

− przekazania sprawozdania finansowego za 2020 r. Sejmikowi Województwa 
Podkarpackiego. 

 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wskazania nowego terminu na rozpoznanie odwołania Gminy Jasienica Rosielna 
od decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 
2021 r., znak BF.534.3.1.2021.RPI, zobowiązującej Gminę Jasienica Rosielna  
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, 

− uzgodnienia projektu IX. zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce, 

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

− uzgodnienia projektu V, VI i VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ulicą 
Kwiatkowskiego w Stalowej Woli – etap I, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Cmentarz Komunalny w Mielcu, 

− uzgodnienia projektu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „UZDROWISKO POLAŃCZYK” Nr 1/2020 w gminie Solina, 



− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 1/2019 w miejscowościach: Ostrów, Kozodrza, Kamionka i Skrzyszów w gminie 
Ostrów - w części dotyczącej obszaru położonego w Skrzyszowie. 
 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca możliwości zwiększenia wartości projektu nr RPPK.04.01.00-

18-0001/18, pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej 
województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań 
ratowniczo – gaśniczych”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką 
Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. 

2. Informacja w sprawie  działań  podjętych do zawarcia umowy w zakresie usług 
doradczych Województwa Podkarpackiego z Międzynarodowym Bankiem 
Odbudowy i Rozwoju, mającej na celu opracowanie Strategii Przestrzennej 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

3. Informacja na temat zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin  
do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. 

4. Informacja na temat planowanych do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy  
w Rzeszowie projektów pilotażowych.  

5. Informacja dotycząca działalności Centrum Wystawienniczo-Kongresowego 
Województwa Podkarpackiego oraz współpracy Koncesjodawcy – Województwa 
Podkarpackiego z Koncesjonariuszem - CWK Operator Sp. z o.o. w roku 2020. 

6. Informacja o kwotach będących w postępowaniach sądowo - administracyjnych  
lub w postępowaniu egzekucyjnym w ramach RPO WP 2007-2013, pozostających 
do odzyskania ze środków europejskich i budżetu państwa, które mogą stanowić 
obciążenie budżetu Województwa, kwotach będących w postępowaniach sądowo-
administracyjnych lub egzekucyjnych uznanych przez KE za niemożliwe  
do odzyskania zgodnie z listem zamknięcia "closure letter" z dnia 27 lipca 2018 r. 
oraz o kwotach odzyskanych według stanu na dzień 31 marca 2021 r.  

7. Informacja dotycząca działań następczych w związku z ustaleniami Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego w ramach misji nr CL-9485 odnośnie Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

8. 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.  

9. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności dotyczących POWER Perspektywy 
Finansowej 2014-2020 przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego  
oraz płatnościach dokonanych przez BGK w kwietniu 2021 r. 

10. Informacja na temat drogi wojewódzkiej Nr 870 (ul. Lubelska) i 867 (odc. Wylewa 
– Dobra). 

11. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej dotyczącej realizacji przebudowy/ 
rozbudowy drogi wewnętrznej długości ok. 2,3 km prowadzącej do Parku Naukowo 
– Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głogów Małopolski oraz 
Trzebownisko.  

12. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej dotyczącej zaprojektowania i wykonania 
dodatkowej ścieżki rowerowej w ciągu DW 872.  

13. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej dotyczącej współpracy Województwa 
Podkarpackiego i Gminy Baranów Sandomierski w zakresie realizacji zadania  
pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 rz. Wisła – Baranów Sandomierski - 
Wola Baranowska - Majdan Królewski – Nisko polegająca na budowie ścieżki 



rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych str. prawa w m. Wola Baranowska  
i w m. Knapy”. 

14. Wniosek o zajęcie stanowiska dot. ostatecznego spriorytetyzowania inwestycji 
kolejowych, które będą realizowane ze środków RPO WP na lata 2021 – 2027,  
w związku z pismem Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. 

15. Informacja z prośbą o decyzję kierunkową dotyczącą prawa opcji na potrzeby 
budowy zaplecza technicznego Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. 

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

17. Informacja dotycząca dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 
wchodzących w skład zasobu wojewódzkiego za rok 2020. 

Przedmiotem 281. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
27 maja 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.04.05.00-18-0001/21 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” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  

 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie opracowania stanowiska Zarządu Województwa 

Podkarpackiego do projektu Kontraktu Programowego dla Województwa 
Podkarpackiego. 

 

Przedmiotem 282. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
28 maja 2021 r. był następujący temat: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego, 

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

 
Przedmiotem 283. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
31 maja 2021 r. był następujący temat: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia Raportu o stanie województwa podkarpackiego za 2020 r. i przekazania 
go pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego.  

 

Przedmiotem 284. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniach  
1 i 2 czerwca 2021 r. były następujące tematy: 

  

file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/283%20-%2031%20maja%202021/Materiały/Dep.%20Rozwoju%20Regionalnego
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/283%20-%2031%20maja%202021/Materiały/Dep.%20Rozwoju%20Regionalnego


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, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.02-18-0002/18 pn. „Budowa 
sieci wodociągowej w miejscowości Haczów – etap II”, realizowanego przez Gminę 
Haczów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0029/17  
pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski  
w ramach MOF Tarnobrzeg”, realizowanego przez Gminę Baranów Sandomierski  
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego 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, 

− 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.00-18-019/21, 

− 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.00-18-019/21, 

− zmiany Uchwały Nr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru 
projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 
1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój 
MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc 
inwestycyjna), 

− zmiany w załączniku do uchwały Nr 169/3479/16 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Założeń 
programowo – organizacyjnych podkarpackiego centrum nauki, 

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

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Frysztak, 
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wiśniowa, 
− przyznania nagrody honorowej Marszałka Województwa Podkarpackiego 

„Mecenas Kultury Podkarpackiej” za wsparcie instytucji kultury w zakresie realizacji 
przedsięwzięć kulturalnych i promocję polskiej i regionalnej kultury w kraju  
i za granicą, 



− przyznania indywidualnych i zbiorowych nagród Marszałka Województwa 
Podkarpackiego „Znak Kultury” za całokształt działalności i szczególne osiągnięcia  
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, 

− ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Specjalnych w Rymanowie-Zdroju, 

− 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. „Program rozwoju badmintona w Województwie Podkarpackim”, 

− przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości 
jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa 
Podkarpackiego, 

− wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Województwa Podkarpackiego, 
− ustalenia stawki czynszu dla wynajmowanej powierzchni w budynku przy ul. Rynek 

25 w Lubaczowie, 
− opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji  

w zakresie budowli przeciwpowodziowych, 
− przywrócenia terminu na dokonanie określonych czynności w toku postępowania  

w sprawie o przyznanie pomocy, 
− przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach 

Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 

− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Jackowi Rudnickiemu – do reprezentowania 
Województwa Podkarpackiego oraz Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Przemyślu w sprawie o sygnaturze 
akt: II K 3/20), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.,  
− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Jackowi Rudnickiemu - do aktualizacji 

zgłoszenia wierzytelności wobec dłużnika RES-GAJ Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości 
likwidacyjnej i reprezentowania Województwa Podkarpackiego w postępowaniu 
upadłościowym przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie), 

− ustalenia wykazu zadań inwestycyjnych wyznaczonych do ujęcia w rozliczeniu 
wykorzystania środków II transzy pożyczki długoterminowej pozyskanej  
w 2020 roku z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB). 
 

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa 

podkarpackiego, 
− włączenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie  

do Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. 
 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie przyjęcia stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego 

do projektu Kontraktu Programowego dla Województwa Podkarpackiego. 
2. Informacja w sprawie postępu realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma 

Wsparcia Biznesu”. 
3. Informacja dotycząca rocznego rozliczenia rekompensaty należnej Operatorowi  

w związku ze świadczeniem kolejowych przewozów pasażerskich w 2020 roku. 



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

5. Informacja na temat przeniesień w planie wydatków dokonanych przez: Dyrektora 
Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Dyrektora 
Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w miesiącu kwietniu 2021 roku. 

6. Analiza sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I kwartał 
2021 r.   
 

Przedmiotem 285. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
7 czerwca 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany Zasad rozliczania wydatków poniesionych przez jednostki organizacyjne 
Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji projektu pn. Zadanie 
polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań 
rewitalizacyjnych, 

− zmiany uchwały Nr 257/5121/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – 
finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w  Rzeszowie  
na 2021r., 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1176R Tuszyma – Niwiska – Kolbuszowa  
od km 8+400,00 do km 9+528,00 w miejscowości Niwiska”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(„Rozbudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Nowej Dębie”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(„Budowa drogi gminnej – ul. Granicznej, oraz rozbudowa drogi gminnej – ulicy 
Karnaty w celu połączenia ulicy Granicznej z Drogą Wojewódzką nr 855 – 
ul. Brandwicką w Stalowej Woli”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1342R Sędziszów Małopolski – Zagorzyce – 
Wielopole Skrzyńskie w m. Góra Ropczyce, Zagorzyce i Szkodna”), 

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

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

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

− wydania opinii do projektu planu rozwoju pn.: „KRAJOWY DZIESIĘCIOLETNI 
PLAN ROZWOJU SYSTEMU PRZESYŁOWEGO; PLAN ROZWOJU W ZAKRESIE 
ZASPOKOJENIA OBECNEGO I PRZYSZŁEGO ZAPOTRZEBOWANIA  
NA PALIWA GAZOWE NA LATA 2022-2031; WARSZAWA, MAJ 2021 r.”  
dla przedsiębiorstwa energetycznego – Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, 

− powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w  ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych wynikających z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 



i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 (kontynuacja WPPiRPA  
na lata 2014 – 2020)”, 

− powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w  ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii 
wynikających z  „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 – 2020)”, 

− powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających 
z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 
(kontynuacja WPPPwR na lata 2014- 2020)”, 

− powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu ofert na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących zadania 
związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

− powołania komisji konkursowej do oceny ofert  złożonych w ramach konkursu ofert 
na realizację w 2021 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających 
z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023”, 

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Rodzina jest  
dla wszystkich” – kampania społeczna, 

− zmiany Uchwały Nr 225/4495/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli 
Żyrakowskiej, 

− zmiany Uchwały Nr 225/4489/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie 
Zdroju, 

− zmiany Uchwały Nr 225/4492/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Starych 
Oleszycach, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. 
 

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi  
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 

− udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Lubaczów z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w roku 2021, 

− 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 postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nowa Dęba w miejscowości Chmielów przy ul. Strefowej. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
nr BF.534.1.5.2020.RPI z dnia 25 lutego 2021r., 

− utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
nr BF.534.3.1.2021.RPI z dnia 12 kwietnia 2021 r., 

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

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

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Kolbuszowa Dolna gm. Kolbuszowa.  

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie podjęcia decyzji o warunkach dalszego finansowania 

projektów realizowanych przez Parki Energii Słonecznej.  
2. Informacja dotycząca ostatecznego spriorytetyzowania inwestycji kolejowych, 

które będą realizowane ze środków RPO WP na lata 2021 – 2027. 
3. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 
4. Wniosek o akceptację samofinansowania budowy chodnika w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów - Gorzyce w m. Chwałowice  
przez Gminę Radomyśl nad Sanem. 

5. Wniosek o decyzję kierunkową dotyczącą realizacji przebudowy/rozbudowy drogi 
wewnętrznej długości ok. 2,3 km prowadzącej do Parku Naukowo – 
Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głogów Małopolski oraz Trzebownisko. 

6. Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego na temat działalności Kliniki 
Neurologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie. 

7. Informacja na temat poręczenia kredytu dla Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. 

 

Przedmiotem 286. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
10 czerwca 2021 r. był następujący temat: 
 
Sprawy związane z realizacją projektów przez Parki Energii Słonecznej. 

  
Przedmiotem 287. wyjazdowego posiedzenia Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, które odbyło się  w dniu 11 czerwca 2021 r. w Zespole Zamkowo 
- Parkowym w Baranowie Sandomierskim były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyrażenia zgody na opracowanie Programu wsparcia i promocji kultury 
lasowiackiej przez samorząd Województwa Podkarpackiego w latach 2022-2027. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Tradycje lasowiackie w przestrzeni kulturowej Podkarpacia. 



2. ETNOLAS - I Festiwal Kultury Lasowiackiej w województwie podkarpackim – 
prezentacja programu wydarzenia. 

3. Przedstawienie założeń Programu ochrony, popularyzacji i promocji kultury 
lasowiackiej jako ważnego zasobu dziedzictwa kulturalnego województwa 
podkarpackiego w 2021 r.  

 

 

 

 

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. 
 
 


