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INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w okresie od 15 czerwca 2021 r. do 10 sierpnia 2021 r. 

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

 Nr 288 w dniu 15 czerwca 2021 r. 

 Nr 289 w dniu 17 czerwca 2021 r. 

 Nr 290 w dniu 21 czerwca 2021 r. 

 Nr 291 w dniu 23 czerwca 2021 r. 

 Nr 292 w dniu 29 czerwca 2021 r. 

 Nr 293 w dniu 30 czerwca 2021 r. 

 Nr 294 w dniu 30 czerwca 2021 r. 

 Nr 295 w dniu 5 lipca 2021 r. 

 Nr 296 w dniach 6 i 7 lipca 2021 r. 

 Nr 297 w dniu 13 lipca 2021 r. 

 Nr 298 w dniu 19 lipca 2021 r. 

 Nr 299 w dniu 21 lipca 2021 r. 

 Nr 300 w dniu 23 lipca 2021 r. 

 Nr 301 w dniu 27 lipca 2021 r. 

 Nr 302 w dniu 3 sierpnia 2021 r. 

 Nr 303 w dniu  10 sierpnia 2021 r. 

Przedmiotem 288. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
15 czerwca 2021 r. były następujące tematy: 
  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16  
pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” w ramach osi 
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  nr RPPK.03.02.00-18-0025/18 
pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław” realizowanego 
przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego 
Kępińskiego w Jarosławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0054/17 
realizowanego przez SANUS Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna 



gospodarka 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), 

 wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu 
DN700 Rozwadów-Puławy na odcinku przekroczenia rzeki San w miejscowości 
Karnaty”, 

 zmiany Uchwały Nr 277/5513/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 18 maja 2021 roku w sprawie stanowiska Zarządu 
Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia odcinka drogi 
powiatowej swojej kategorii celem zaliczenia go do kategorii dróg gminnych,  
na terenie powiatu rzeszowskiego, 

 wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi 
wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka  
a drogą krajową nr 28”, 

 wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/ 
rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – 
Polańczyk”, 

 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, 

 nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego, 

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

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, 

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

 przeprowadzenia konkursu pn. „Rowerowe Podkarpackie” z okazji Światowego 
Dnia Roweru 2021, 

 współorganizacji Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni”, 

 uznania niecelowości i nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania 
publicznego pn. IX Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” w trybie  
art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

 przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego 
w dziedzinie nauki w 2021 r., 

 wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej  
w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Jaśle w roku szkolnym 2020/2021, 



 udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Województwa 
Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2021 r.  
pt. Program rozwoju badmintona w Województwie Podkarpackim – Shuttle Time, 

 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego 2022” za lata 2017– 2019, 

 zatwierdzenia zaktualizowanej listy operacji informującej o kolejności 
przysługiwania pomocy na operacje typu: „Gospodarka wodno – ściekowa”, 

 przywrócenia terminu na dokonanie określonych czynności w toku postępowania 
w sprawie o przyznanie pomocy (dot. Pani Sabiny Klimczyńskiej),  

 przywrócenia terminu na dokonanie określonych czynności w toku postępowania 
w sprawie o przyznanie pomocy (dot. MP-SERWIS Justyna Machowska), 

 udzielenia upoważnienia, 

 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych 
określonych w programie „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2030”, 

 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz 
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 
Wykluczeniu Społecznemu na lata 2021-2030, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

 określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 
Województwa Podkarpackiego, 

 zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich 
Strategii Rozwoju Wsi. 
 

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w ramach „Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Sołeckich Strategii 
Rozwoju Wsi, 

 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  
dla Powiatu Bieszczadzkiego, 

 zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ. 
 

Wydanie postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

 uzgodnienia projektu VII, IX, X i XI Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Przecław. 
 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Stare Sioło gm. Oleszyce, 

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Stare Oleszyce gm. Oleszyce, 

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie miasto Oleszyce gm. Oleszyce, 

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Zapałów, gm. Wiązownica. 
 



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 maju 2021 r.  

2. Informacja dotycząca rocznego rozliczenia poniesionych kosztów Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego za 2020 r., złożonego zgodnie z umową  
nr 1/2020/PPNT z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie finansowania zadań z tytułu 
zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym. 

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

4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podkarpackim za 2020 rok. 
5. Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu udziałów Województwa w podatku 

dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz w podatku dochodowym od osób 
fizycznych (PIT). 

6. Informacja ustna w zakresie częściowego pokrycia straty finansowej szpitali  
(dot. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. 
Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy i Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii  
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu za 2020 r.). 

7. Informacja ustna na temat pozytywnej opinii RIO w sprawie wniosku Komisji 
Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego udzielenia 
absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa 
Podkarpackiego za 2020 rok. 

 
Przedmiotem 289. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
17 czerwca 2021 r. był następujący temat: 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

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

 zmiany uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu województwa za I półrocze roku budżetowego oraz innych 
informacji przedkładanych Sejmikowi Województwa Podkarpackiego.  

 
Przedmiotem 290. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
21 czerwca 2021 r. były następujące tematy: 
  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0005/18 
pn. „Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie (dokumentacja projektowa  
+ przedprojektowa)”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/19, pn. „Budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne” realizowanego 
przez Gminę Ustrzyki Dolne w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.02-18-0012/18 
pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach 
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prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 
Projekt 3.3.2” realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach osi 
priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, 
poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP na lata 2014-2020, 

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

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

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0138/19 
realizowanego przez KOPALNIE KRUSZYWA „JAROSZ” Piotr i Adam Jarosz s.c. 
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Rzeszowską Agencją Rozwoju 
Regionalnego S.A., 

 wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pod nazwą 
„Zagospodarowanie odwiertu Zalesie -7 – KGZ Zalesie”, 

 zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2021-2027, 

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

 przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Reorganizacja Pracowni 
Endoskopii”, 

 zmiany Uchwały Nr 257/5123/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej  
dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. 
Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie 
pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”, 

 zmiany Uchwały Nr 256/5080/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej  
dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. 
Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem na zadanie 
pn. „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1”, 

 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 
w Tarnobrzegu na zakup monitora/defibrylatora Lifepack 15, 

 wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego, 

 zmiany Uchwały Nr 284/5609/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody  
dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu  
na przyjęcie darowizn, 

 odwołania ze stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o., 



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

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

 współorganizacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2021, 

 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

 określenia limitów stypendiów dla słuchaczy medyczno-społecznych centrów 
kształcenia zawodowego i ustawicznego, 

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

 wydania opinii do projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy i Miasta Nisko na lata 
2021 – 2036”, 

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

 wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia dla Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w  Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej, 

 powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach 
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”, 

 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Łukasińskiego 12, 

 zmiany uchwały nr 20/446/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
29.01.2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. samooceny nadużyć finansowych 
oraz przyjęcia Regulaminu prac zespołu ds. nadużyć finansowych działającego 
w Oddziale wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020 
w  Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódzkiego Podkarpackiego w Rzeszowie, 

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

 realizacji zadań przez Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie: 

 udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego wotum zaufania.  
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

 wydłużenia terminu na wydanie decyzji 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.), 

 uzgodnienia projektu VIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mielec, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru WOLA CHORZELOWSKA II, 

 ponownego uzgodnienia projektu drugiej i trzeciej zmiany Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, 

 ponownego uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła 
i Hłudno CZĘŚĆ I – WESOŁA. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Stare Oleszyce gm. Oleszyce, 

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Basznia Dolna gm. Lubaczów  
(RG-II.2501.16.283.2021.AD), 

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Zalesie gm. Oleszyce, 

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Wólka Zapałowska gm. Wiązownica, 

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Stare Sioło gm. Oleszyce, 

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Nowa Grobla gm. Oleszyce, 

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Basznia Dolna gm. Lubaczów  
(RG-II.2501.16.284.2021.AD). 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie realizacji projektów Parków Energii Słonecznej.  
2. Informacja o zleceniach płatności dotyczących POWER Perspektywy Finansowej 

2014-2020, przekazanych do BGK oraz płatnościach dokonanych przez BGK 
w miesiącu maju 2021 r. 

3. Informacja na temat podpisania listu intencyjnego w sprawie budowy nowego 
połączenia drogowego tj. drogi powiatowej w Jedliczu pod nazwą „Budowa drogi 
publicznej relacji Potok–Jedlicze”.  

4. Informacja na temat opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: 
przebudowa/rozbudowa drogi wewnętrznej o długości ok. 2,3 km prowadzącej  
do Parku Naukowo-Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głogów Małopolski 
oraz Trzebownisko. 

5. Informacja dotycząca organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach 
Zimowych – Podkarpackie 2023. 

6. Informacja na temat przeniesień w planie wydatków budżetu Województwa 
dokonanych przez Marszałka Województwa Podkarpackiego i Dyrektora 
Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie.  



7. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie propozycji zawarcia ugody 
z Panem Piotrem Drozd – właścicielem DROZD-BUD z tytułu kar umownych 
naliczonych za nienależyte wykonanie umów na dostawę piasku do zimowego 
utrzymania dróg w latach 2018-2020. 

8. Wniosek o uzupełnienie informacji dotyczącej sposobu finansowania projektów 
zgłoszonych do Programu Kolej Plus, w odniesieniu do Projektu „Budowa nowej 
linii kolejowej nr 166 Dębica-Jasło”.  

 
Przedmiotem 291. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
23 czerwca 2021 r. był następujący temat: 
  
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego 
Gminie Nowy Targ w 2021 roku, 

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

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.  
 
Przedmiotem 292. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
29 czerwca 2021 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum 

Okręgowego w Rzeszowie, 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum 

Podkarpackiego w Krośnie, 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Kultury 

Ludowej w Kolbuszowej, 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum 

Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum 

Budownictwa Ludowego w Sanoku, 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Marii 

Konopnickiej w Żarnowcu, 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Wojewódzkiej  

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Arboretum  

i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Galerii Sztuki 

Współczesnej w Przemyślu, 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Wojewódzkiego 

Domu Kultury w Rzeszowie, 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Centrum 

Kulturalnego w Przemyślu, 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Filharmonii 

Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie, 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie, 



− wystąpienia do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w celu 
uzgodnienia treści umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych 
działalności Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie  
oraz programu jej działania, 

− przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata  
2014 – 2020, 

− zmiany Uchwały Nr 276/5458/21 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie 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, 

− zmiany Uchwały Nr 276/5459/21 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia 
Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2021/2022 dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− udzielenia upoważnienia do podpisywania dokumentów w sprawach związanych  
z dochodzeniem od beneficjentów należności stanowiących zwrot dofinansowania 
otrzymanego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0002/18  
pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu 
oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki 
piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”, realizowanego przez 
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020, 

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

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0017/19 
realizowanego przez ROMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 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.01.02.00-18-0052/17 
realizowanego przez „TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA”, w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 
− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowej przebudowy odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 
odgałęzienia do KGZ Żołynia”, 

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



− zmiany Uchwały Nr 256/5075/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej  
dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  
w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci  
wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”, 

− zmiany Uchwały Nr 267/5282/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej  
dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  
w Rzeszowie na realizację zadania „Utworzenie Centrum Interwencyjnego 
Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie”, 

− zmiany Uchwały Nr 255/5047/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej  
dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  
w Rzeszowie na realizację zadania „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń 
medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  
w Rzeszowie”, 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na zorganizowanie 
punktu szczepień, 

− zmiany Uchwały Nr 259/5142/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
16 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego 
Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ z przeznaczeniem na zadanie pn. 
„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa 
Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie 
Odnawialnych Źródeł Energii”, 

− przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie 
SPZOZ z przeznaczeniem na zadanie pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa 
Kolejowego w Rzeszowie”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinasowanie zakupu ambulansu sanitarnego  
z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Rzeszowie, 

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

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

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

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa/przebudowa drogi powiatowej Nr 1688R Lubaczów – Basznia  
w m. Bałaje, Antoniki Basznia Dolna), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
(pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Spacerowa” w m. Stalowa Wola), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
(pn. Budowa drogi gminnej od km 0+007 do km 0+183,00 wraz z niezbędną 
infrastrukturą oraz przebudową sieci na działkach nr 3433, 3431, 3434/1, 3437/2, 
3438/1 w m. Sarzyna),  

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



(pn. Budowa dróg gminnych publicznych nr G110740R Pantalowice – Siedleczka 
w km 0+078 - od km 1+200 i nr G110789R Pantalowice – Rondo w km 0+031 – 
0+629 w miejscowości Pantalowice w gminie Kańczuga wraz z budową  
i przebudową infrastruktury technicznej w m. Pantalowice), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
(pn. Budowa drogi do przejazdu kolejowego w km 45+213 linii kolejowej nr 71 Ocice 
Rzeszów w miejscowości Widełka), 

− przekształcenia stosunku pracy,  
− rozwiązania stosunku pracy dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów 

Rolnych w Rzeszowie, 
− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników Spółki WDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 
− wydania opinii do dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Cisna na lata 2021 – 2024  
z perspektywą do 2036”, 

− przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, 
− zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli na rok 2021, 
− zmiany uchwały nr 33/421/07 z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia 

dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu zgody  
na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa  
do czynności zwykłego zarządu, 

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

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

− wyboru ofert i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Samorządu Województwa 
Podkarpackiego, na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom  
oraz organizacjom pozarządowym, 

− powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert 
na realizację w 2021 roku zadań z zakresu pieczy zastępczej wynikających  
z programu „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny  
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2030”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (684 145 zł), 
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (75 166 zł), 
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (73 662 zł), 
− zmiany Uchwały Nr 249/4931/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków 
żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

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

  



Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza. 
 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 

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

Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Knapy gm. Baranów Sandomierski. 
 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− uzgodnienia projektu Szesnastej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok, 
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  

o nazwie „Łodzina 5”, terenu obejmującego złoże „Łodzina - San I”, położonego  
w Gminie Sanok, 

− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „ŁĘŻANY 1” w gminie Miejsce Piastowe, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
nr 1/2018 w miejscowości Przecław w gminie Przecław, 

− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego STARE MIASTO 1, 

− zaliczenia wpłaty w kwocie 800 zł dokonanej przez Beneficjenta – Aleksandra 
Szkaradek na poczet należności głównej z tytułu zwrotu środków przeznaczonych 
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
w kwocie 428,72 zł, w tym 364,41 zł z EFRR i 64,31 zł z budżetu państwa, 
wynikających z prawomocnej Decyzji Nr RPPK.IZ.UMWPK_O0680/15/01 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 08.11.2016 r. oraz na poczet odsetek  
za zwłokę w kwocie: 371,28 zł, w tym 315,59 zł odsetki od EFRR i 55,69 zł odsetki 
od środków z budżetu państwa. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w zakresie nieprawidłowości zgłoszonych do Komisji Europejskiej,  

w I kwartale 2021 r. w ramach realizacji RPO WP na lata 2014 – 2020. 
2. Informacja dotycząca zmiany terminu przeprowadzenia naborów wniosków  

w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 
RPO WP 2014 – 2020. 

3. Informacja w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w projekcie  
pn. „Podkarpackie Centrum Innowacji”. 

4. Informacja na temat realizowanych oraz planowanych do realizacji projektów 
drogowych, w ramach różnych źródeł finansowania. 

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

6. Informacja dotycząca programów naprawczych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu 
Drogowego na 2021 r. 

7. Informacja w sprawie funkcjonowania wdrożonej platformy regionalnej PSIP 
wytworzonej w ramach projektu PSIP w okresie trwałości i w dalszej perspektywie. 

8. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej dot. kanalizacji burzowej w ciągu ulicy 
Kwiatowej w Łańcucie. 

9. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie zmiany oferty przewozowej  
na linii kolejowej 101 w relacji Jarosław – Horyniec Zdrój.  
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Przedmiotem 293. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
30 czerwca 2021 r. był następujący temat: 
  
Informacja na temat projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu 
Województwa Podkarpackiego do roku 2030.  
 
Przedmiotem 294. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
30 czerwca 2021 r. był następujący temat: 
  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat 
kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego  
w zakresie kultury w 2021 roku, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

 rozwiązania stosunku pracy pełniącego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego 
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,    

 wyznaczenia pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii  
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.  

 
Przedmiotem 295. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
5 lipca 2021 r. były następujące tematy: 
  
1. Omówienie wniosków Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego o: 

 odwołanie ze stanowiska Pana Janusza Ławińskiego - Dyrektora Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

 przywrócenie do pracy Pana Profesora Krzysztofa Gutkowskiego oraz Pana  
dr n. med. Mariusza Partykę w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. 

2. Omówienie Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie o odmowie 
wszczęcia postępowania, zgłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego dotyczącego podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowej w związku 
z pełnieniem funkcji publicznej przez ordynatora oddziału Kliniki Gastroenterologii 
i Hepatologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina  
w Rzeszowie. 

3. Omówienie wyników przeprowadzonej kontroli w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim 
nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przez Departament Kontroli. 

Przedmiotem 296. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniach   
6 i 7 lipca 2021 r. były następujące tematy: 
  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie, 

 powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 
wynikających z Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób 
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 
2021-2030, 
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 uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Ogólnopolskie 
obchody Dnia Diabetyka, 40-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków  
i 100-lecia odkrycia insuliny”, 

 zmiany 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, 

 terminu zakończenia realizacji projektów: nr RPPK.05.02.00-18-0003/17  
pn. Budowa terminalu przeładunkowego na Stacji PKP LHS w Woli Baranowskiej 
w miejscowości Knapy oraz nr RPPK.05.02.00-18-0001/18 pn. Budowa Terminala 
Przeładunkowego firmy PKP LHS sp. z o.o. na stacji Wola Baranowska LHS  
wraz z niezbędną do realizacji projektu infrastrukturą w ramach osi priorytetowej  
V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.2 Infrastruktura terminali 
przeładunkowych RPO WP na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0004/20 pn. „Budowa 
pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej”, realizowanego przez Gminę 
Nowa Sarzyna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0002/20 
pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” realizowanego przez Związek 
Gmin Dorzecza Wisłoki w  ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 
3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów 
niskoemisyjnych - budynki pasywne RPO WP na lata 2014-2020, 

 stopnia osiągnięcia w okresie trwałości wskaźników rezultatu dla projektu  
nr RPPK.02.01.00-18-136/10 pn. „Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez 
przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 108 
Stróże - Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013” zrealizowanego  
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach osi priorytetowej II  Infrastruktura 
techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013, 

 stopnia osiągnięcia w okresie trwałości wskaźników rezultatu dla projektów 
zrealizowanych w ramach osi priorytetowych II-VII Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

 zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stubno na lata 2021-2030, 

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

 przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup karetki 
neonatologicznej na potrzeby Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 

 zawarcia Umowy z Gminą Jarocin, 

 zawarcia Umowy z Gminą Dynów, 

 uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji 
zdrowia, 

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



 zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej Rady, 

 rozpatrzenia wniosku Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego o odwołanie dyrektora Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

 przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wojaszówka, 

 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, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Cieszanów – 
Bełżec wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli 
i urządzeń budowlanych w m. Sobiecin i Koniaczów), 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Cieszanów – 
Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Munina  
i Sobiecin), 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 relacji rz. Wisła – Baranów 
Sandomierski – Wola Baranowska – Majdan Królewski – Nisko polegająca  
na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych strona prawa,  
w m. Wola Baranowska, m. Knapy i w m. Durdy wraz z niezbędną infrastrukturą  
i urządzeniami budowlanymi w miejscowościach: Wola Baranowska, Knapy, 
Durdy), 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 94 Jędrzychowice – Korczowa w związku  
z budową przepustu w miejscowości Tuczempy, w km 655+440), 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa drogi gminnej Golce – Rusiny  
w miejscowości Golce), 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa/przebudowa drogi gminnej Nr 108695R Górno Sanatorium – ulica 
Sanatoryjna w miejscowości Górno w km 0+440 – 0+540 oraz budowa  
i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej), 

 zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 

 stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia 
odcinka drogi powiatowej swojej kategorii celem zaliczenia go do kategorii dróg 
gminnych, na terenie powiatu kolbuszowskiego, 

 zmiany Uchwały Nr 285/5634/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji 
w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2021 zadań 
własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych, 

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

 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie, 



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

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

 zmiany Uchwały Nr 249/4931/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków 
żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

 zawarcia aneksu nr 7 do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 
2018 roku, 

 opinii dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Okręgowego  
w Rzeszowie, 

 wprowadzenia zmian w uchwale nr 163/3484/20 z dnia 2 czerwca 2020 r.  
w sprawie utworzenia inicjatywy specjalnej Pociąg do kultury dla podróżujących 
pociągiem „Wojak Szwejk”, 

 jednostronnego rozwiązania umowy Nr EN-IV.515.2.34.2.2020 na realizację 
działania pn. „Carpatia Bad 2020” w ramach zadania mającego na celu 
podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego  
w 2020 roku ze skutkiem natychmiastowym, 

 zamiaru odwołania ze stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli, 

 wyboru ofert i udzielenia dotacji 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”, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji  
w zakresie budowli przeciwpowodziowych, 

 zmiany Uchwały Nr 274/5448/21 z dnia 4 maja 2021 r. o podziale środków budżetu 
Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji 
rolniczej w roku 2021, 

 wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia przez Wojewódzki Szpital 
Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, 

 wyrażenia zgody na zainstalowanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie energoelektronicznego kompensatora aktywnego w budynku 
położonym przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, 

 zmiany Uchwały nr 236/4750/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
15.11.2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia, 

 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 

 zmiany Uchwały Nr 253/5003/21 z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie ustalenia planu 
finansowego dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 i wydatków nimi finansowanych. 

 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie.   

 
Wydanie postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

 uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Kańczuga. 



Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca systemu informatycznego wykorzystywanego do obsługi 

naborów i oceny wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego  
na lata 2021-2027. 

2. Informacja w sprawie realizacji projektów Parków Energii Słonecznej. 
3. Informacja dotycząca projektu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 

2021 – 2027. 
4. Informacja w sprawie postępu realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma 

Wsparcia Biznesu” (PPWB). 
5. Informacja w sprawie pisma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczącego 

uzupełnienia przez Województwo Podkarpackie stanowiska w zakresie dalszej 
kontynuacji projektu: ”Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz - Łupków 
(dokumentacja projektowa)”. 

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

7. Wniosek o decyzję kierunkową dot. wyrażenia zgody na zawarcie ugody sądowej 
z przedsiębiorcą Panem Piotrem Kopczykiem prowadzącym działalność 
gospodarczą BIK-KOPCZYK Piotr Kopczyk. 

8. Informacja z realizacji zadań w ramach projektu Podkarpacki System  
e – Administracji Publicznej (PSeAP – 2). 

9. Informacja w związku z zapytaniem Zastępcy Dyrektora Departamentu Wdrażania 
Projektów Infrastrukturalnych RPO w sprawie „potwierdzenia, iż docelowo nowa 
Instytucja Kultury zarządzająca Portalem Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej 
Rzeczypospolitej nie powstanie a wszelkie zadania operatora portalu będzie  
w całym okresie trwałości pełnić Centrum Kulturalne w Przemyślu.”. 

10. Informacja dotycząca przeprowadzonego naboru wniosków na działania służące 
realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi w ramach Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2021-2025. 

11. Informacja w sprawie organizacji EKOGALI – międzynarodowych targów 
produktów i żywności wysokiej jakości. 

Przedmiotem 297. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
13 lipca 2021 r. były następujące tematy: 
  
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina  

w Rzeszowie, 
− zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4  
na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – etap I”  
oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku 
od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”, 

− zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXV/553/21 z dnia  
29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku z Budżetu Województwa 
Podkarpackiego dotacji dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania  
pn. „Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych 
przewozów pasażerskich” w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło na odcinku 
od granicy województw do stacji Jasło, 



− udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta 
Łańcut. 

 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Specjalistycznego 

Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego  
w Jarosławiu, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Podkarpackiego 
Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiego 
Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli, 

− wyrażenia zgody dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ 
na zbycie samochodu osobowego, 

− 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), 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0146/19 
realizowanego przez BESTER SKLEJKI Sp. z o. o. Sp. k. w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 179/2788/05 z dnia  
12 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Podkarpackiej Rady Innowacyjności  
z późn. zm., 

− wyrażenia zgody na zawarcie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
umowy licencyjnej dla Zintegrowanego Modelu Ruchu, 

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Orły na lata 2021 – 2030, 
− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata 2021 – 2030, 
− nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy - Miasta Jasła oświetlenia ulicznego 

wykonanego na inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 
w miejscowości Jasło”, 

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

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa ciągu dróg gminnych ul. Graniczna – ul. Chopina – ul. Mostowa  
oraz budowa oświetlenia ulicznego na ul. Granicznej w m. Zagórz), 



− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 108682R ulica Mickiewicza w Sokołowie Młp.  
w km od 0+224,30 do 0+281,30), 

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

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

− podpisania Porozumienia z Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 
światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej w celu współorganizacji obchodów  
5. rocznicy powstania Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny 
światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, 

− przesunięcia terminu rozpoczęcia komisyjnej kontroli zgodności zapisów 
dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów muzealnych Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

− zamiaru odwołania ze stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej w Rzeszowie, 

− zamiaru powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, 

− 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, 

− zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego  
pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne –  
rok szkolny 2021/2022 realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego  
pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe –  
rok szkolny 2021/2022 realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,  

− nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Wysoczanach, 
− przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości 

jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa 
Podkarpackiego, 

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

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

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 
− zmiany Uchwały Nr 249/4931/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków 
żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2021 r. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stalowa Wola, 



− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Jelnia w Stalowej Woli, 

− wskazania nowego terminu na rozpoznanie wniosku z dnia 5 sierpnia 2020 r. 
(złożonego przez Pana Marka Kobę, ul. Przemyska 1 A, 37-716 Orły oraz wniosku  
z dnia 18 sierpnia 2020 r. złożonego przez Pana Wojciecha Szałygę, ul. Przemyska 
98, 37- 716 Orły 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, 

− sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 15 czerwca 2021 roku, znak: RG-II.2501.16.260.2021.UZ, 

− sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 21 czerwca 2021 roku, znak: RG-II.2501.16.261.2021.UZ, 

− sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 21 czerwca 2021 roku, znak: RG-II.2501.16.262.2021.UZ. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca inwestycji drogowych w ramach Programu Polska 

Wschodnia 2021-2027. 
2. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 
3. Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu udziałów Województwa w podatkach 

dochodowych CIT i PIT za miesiąc czerwiec 2021r. 
4. Informacja dotycząca wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z wnioskiem o czasową nadkontraktację w IX osi 
priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

5. Informacja w sprawie terminu wydłużenia rozliczenia zaliczki z 3 do 9 miesięcy  
w projekcie w zakresie wydatku „Zakup handlowych elementów mocujących”. 

6. Informacja w sprawie procedowania przyjęcia „Programu w zakresie udzielania 
pomocy de minimis w formie pożyczek oraz poręczeń w województwie 
podkarpackim ze środków zwróconych z instrumentów finansowych z regionalnych 
programów operacyjnych, podlegających ponownemu wykorzystaniu”. 

7. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie wniosku Starosty Jasielskiego  
w sprawie budowy nowego odcinka DW 992 (kontynuacja nowo wybudowanej  
do 992) do planowanej DK 73 oraz budowy obwodnicy m. Nowy Żmigród (DW 993). 

8. Wniosek w sprawie użyczenia części pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 889  
i 887. 

9. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie zwiększenia środków  
na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich w planie wydatków 2021 roku na sezon 
listopad – grudzień 2021 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 
Podkarpackiego w latach 2021 i 2023. 

10. Wniosek Pana Tomasza Michalskiego Zastępcy Dyrektora WDK  
ds. Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” w sprawie zaprojektowania  
i wykonania robót budowlanych w obrębie drogi wojewódzkiej Nr 869 w m. Tajęcina 
w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej przy PCN „Łukasiewicz”. 

11. Informacja dotycząca realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu 
projektu dofinansowanego ze środków RPO WP pn. „Opracowanie dokumentacji 
na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza 
Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej  



oraz Lasów Janowskich” – projekt RPPK.04.05.00-18-0005/18 – w celu podjęcia 
decyzji kierunkowej.  

 

Przedmiotem 298. wyjazdowego posiedzenia Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, które odbyło się w Polańczyku w dniu 19 lipca 2021 r. były 
następujące tematy: 
  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  
na stopień nauczyciela mianowanego (Pani Sabina Szklarska), 

 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans  
na stopień nauczyciela mianowanego (Pani Katarzyna Szeliga).   

 
Pozostałe tematy: 
1. Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego 

dokonanych decyzjami kierowników jednostek budżetowych Województwa 
Podkarpackiego.   

2. Propozycje projektów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych.  
 

Przedmiotem 299. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
21 lipca 2021 r. były następujące tematy: 
  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 zawarcia umowy z Powiatem Stalowowolskim o udzieleniu pomocy finansowej, 

 zawarcia porozumienia w sprawie przekazania do prowadzenia Powiatowi 
Stalowowolskiemu Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej 
w Stalowej Woli, 

 zmiany Uchwały nr 253/4989/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia  zakresu rzeczowo-
finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, 
Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na rok 2021, 

 wyrażenia dyrektorowi  Biblioteki  Pedagogicznej w  Tarnobrzegu zgody  
na wykonywanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności 
zwykłego zarządu, 

 udzielenia pełnomocnictwa, 

 zatwierdzenia zaktualizowanego wzoru Porozumienia o dofinansowanie Projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

 zatwierdzenia zaktualizowanych Ogólnych Warunków Realizacji Projektu 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

 zatwierdzenia zaktualizowanych Ogólnych Warunków Realizacji Projektu 
rozliczanego w oparciu o uproszczone metody rozliczeń, współfinansowanego  

Materiały/Dep.%20Budżetu%20i%20Finansów/informacja%20%20dot.%20decyzji%20jednostek%20-%20przeniesień%20planowanych%20wydatków.docx
Materiały/Dep.%20Budżetu%20i%20Finansów/informacja%20%20dot.%20decyzji%20jednostek%20-%20przeniesień%20planowanych%20wydatków.docx
Materiały/Dep.%20Budżetu%20i%20Finansów/informacja%20%20dot.%20decyzji%20jednostek%20-%20przeniesień%20planowanych%20wydatków.docx
Materiały/Sprawy%20różne/Propozycje%20projektów%20w%20ramach%20Rządowgo%20Funduszu%20Polski%20Ład%20Program%20Inwestycji%20Strategicznych.docx.xlsx
Materiały/Sprawy%20różne/Propozycje%20projektów%20w%20ramach%20Rządowgo%20Funduszu%20Polski%20Ład%20Program%20Inwestycji%20Strategicznych.docx.xlsx


ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego, 

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

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

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

 wydłużenia terminu na osiągnięcie wskaźnika rezultatu: „Stopień wykorzystania 
uzbrojonych terenów inwestycyjnych” dla projektu nr RPPK.01.03.00-18-0003/16 
pn. „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Strzyżowie” 
realizowanego przez Gminę Strzyżów w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.03.00-IZ-00-18-001/15), 

 rozwiązania  Umowy o dofinansowanie projektu Beneficjenta NEW  
PATTERN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 
KOMANDYTOWO-AKCYJNA oraz zmiany Uchwały Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 
2019 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-
00-18-005/18 regionalna pomoc inwestycyjna), 

 wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu 
DN400 MOP 5,5 MPa wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z przebudową 
gazociągu Jarosław-Sędziszów w mieście Przeworsk”, 

 przedstawienia uwag do projektu programu „Fundusze Europejskie 
na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027”, 

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

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

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej  
wraz z przebudową sieci kolidujących), 

 przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego „Informacji o realizacji 
Kontraktów Terytorialnych w 2020 roku”, 

 zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 
Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 



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

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

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

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

 przyjęcia darowizny od firmy Greinplast Sp. z o.o., 

 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Markowa, 

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

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 

 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”, 

 ustanowienia służebności gruntowej, 

 udzielenia upoważnienia, 

 wyrażenia zgody na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu 
kulinarnego, 

 wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w roku 2021 zadań publicznych 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)”, 

 wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii wynikających z „Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (kontynuacja WPPN na lata 2017 – 
2020)”, 

 wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w roku 2021 zadań publicznych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z „Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021 (kontynuacja WPPPwR na lata 
2014- 2020)”, 

 wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na organizację w 2021 roku szkoleń dla osób realizujących 
zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, 

 uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: Wejdź na dobrą 
drogę – działania informacyjno-edukacyjne dotyczące ryzyka uzależnień  
we współczesnym świecie przez Fundację Pomagam bo kocham  
im. Bł. Ks. Władysława Findysza, 

 uznania za celową współpracę z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie 
w zakresie profilaktyki uzależnień w 2021 r., 



 uznania za celową współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2021 r., 

 wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych określonych 
w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023. 

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 udzielenia w 2021 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji  
dla Powiatu Sanockiego na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji 
Łupków – Sanok w ramach zadania pn. „Lokalny Transport Zbiorowy”, 

 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza. 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

 uzgodnienia projektu VII i VIII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Czudec, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Żyraków, obszaru „Park przemysłowy – Straszęcin”, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Zielińskiego – Lempartówka”, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna VI” w miejscowości Czudec w gminie 
Czudec, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna VII” w miejscowości Przedmieście 
Czudeckie w gminie Czudec, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Zabudowa usługowa oraz turystyki i sportu I” w miejscowości Pstrągowa w gminie 
Czudec, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Zabudowa usługowa oraz turystyki i sportu II” w miejscowości Pstrągowa w gminie 
Czudec, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Zabudowa mieszkaniowa VIII” w miejscowości Pstrągowa w gminie Czudec, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nr 320/1/2021 – I terenów nadrzecznych na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Nienadowa Dolna I”, 

 uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Harklowa XVII – etap I. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Liszna gm. Cisna, 

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Wólka Małkowa gm. Tryńcza, 

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Gorzyce gm. Tryńcza, 



 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Gniewczyna Tryniecka gm. Tryńcza. 
  

Pozostałe tematy: 
1. Propozycje projektów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 
2. Informacja na temat działek położonych przy al. Witosa w Rzeszowie, 

przeznaczonych pod budowę nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Rzeszowie. 

3. 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 czerwcu 2021 r.  

4. Informacja przedstawiająca kwartalne zestawienie nieprawidłowości 
niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej w ramach RPO WP 2014-
2020 za I kwartał 2021 r. 

5. Informacja w sprawie harmonogramu prac nad programem regionalnym Fundusze 
Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 

6. Informacja dotycząca dostępności i przeznaczenia środków w III oraz IV  
osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

7. Informacja dot. przygotowania ekspertyzy dotyczącej potrzeb i zakresu wsparcia  
w obszarze Instrumentów Finansowych dla Programu Regionalnego Fundusze 
Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 

8. Informacja w sprawie realizacji projektów Parków Energii Słonecznej.  
9. Informacja dotycząca poszerzenia chodnika, w ramach zadania „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce – Lubaczów – 
Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne na odcinku od km ok. 38+313,00  
do km ok. 45+621,43 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury, 
budowli i urządzeń budowlanych”. 

Przedmiotem 300. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
23 lipca 2021 r. był następujący temat: 
  
Informacja na temat projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu 
Województwa Podkarpackiego do roku 2030. 
 
Przedmiotem 301. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
27 lipca 2021 r. były następujące tematy: 
  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

 aktualizacji wzoru Sprawozdania kwartalnego z realizacji Projektu, 

 wydłużenia terminu realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16  
pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” realizowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

 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., uchwałą nr 133/3058/20 z dnia 
18 marca 2020 r. oraz uchwałą nr 273/5406/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r., 

 wydłużenia okresu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu: 
Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, Wzrost zatrudnienia  
we wspieranych przedsiębiorstwach – kobiety oraz Wzrost zatrudnienia  
we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni dotyczących firmy "Hydrobud – 
Przeworsk" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Łąkowa 5,  
37-200 Przeworsk, realizującej projekt nr RPPK.01.04.01-18-0031/17 w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

 przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Strategicznego „Błękitny San”  
w 2020 r., 

 przyjęcia Sprawozdania rocznego z realizacji Programu Strategicznego Rozwoju 
Bieszczad w 2020 roku, 

 zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Lesko na lata 2021-2030, 

 zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Krzywcza na lata 2021-2030, 

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

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiego 
Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 

 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 r. Wojewódzkiego 
Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, 

 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  
w Krośnie na zakup Aparatu USG, 

 zawarcia Umowy z Gminą Nowy Targ w 2021 roku, 

 wskazania projektów, które zostaną zgłoszone do realizacji w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

 stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia 
odcinków drogi powiatowej swojej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg 
gminnych, na terenie powiatu niżańskiego, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa publicznej drogi powiatowej klasy zbiorczej ul. Wyspiańskiego  
z infrastrukturą techniczną), 

 przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dydnia, 

 przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta i Gminy Sokołów Małopolski, 

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



 udzielenia pełnomocnictwa, 

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

 zmiany uchwał w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

 przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień  
w Rzeszowie, 

 zmiany uchwały Nr 277/5530/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 18 maja 2021 r., 

 uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony 
zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

 przyjęcia skonsolidowanego bilansu Województwa Podkarpackiego za 2020 rok, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (zwroty), 

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

 udzielenia pełnomocnictwa, 

 zmiany Uchwały Nr 253/5003/21 z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie ustalenia planu 
finansowego dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.  

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

 uzgodnienia projektu IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenów usług sportu i rekreacji w Pysznicy, 

 zaliczenia wpłaty w kwocie 800,00 zł dokonanej przez Beneficjenta – Aleksandra 
Szkaradek  na poczet należności głównej z tytułu zwrotu środków przeznaczonych 
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 

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

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

2. Informacja o zleceniach płatności, dotyczących POWER Perspektywy Finansowej 
2014-2020, przekazanych do BGK oraz płatnościach dokonanych przez BGK  
w miesiącu czerwcu.   

3. 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., 
o kwotach odzyskanych oraz wypłaconych ze środków własnych Województwa 
Podkarpackiego według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. 

4. Informacja uzupełniająca z wnioskiem o decyzję kierunkową w sprawie kontynuacji 
realizacji prac na linii kolejowej nr 107. 



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

6. Wniosek o akceptację propozycji uruchomienia procedury zmiany kategorii odcinka 
drogi wojewódzkiej do kategorii dróg gminnych w m. Jarosław. 

7. Wniosek o rozważenie propozycji uruchomienia procedury mającej na celu 
kompleksowe uporządkowanie układu komunikacyjnego dróg wojewódzkich  
na terenie Miasta Leżajska. 

 
Przedmiotem 302. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 
3 sierpnia 2021 r. były następujące tematy: 
  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0001/20 

pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”, 
realizowanego przez Powiat Przeworski w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu RPPK.06.01.00-18-0027/17 pn. „Rozbudowa 
potencjału uzdrowiskowego Sanatorium uzdrowiskowego „Atrium” w Polańczyku 
poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej” 
realizowanego przez AMER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 
Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020, 

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata 2021-2030, 
− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030, 
− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stubno na lata 2021-2030, 
− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Łańcuta na lata 2021-2027, 
− przyjęcia projektu Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 i przekazania 

do konsultacji społecznych, 
− przyjęcia projektu Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 i przekazania 

do konsultacji społecznych, 
− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinków gazociągu DN600 
i DN700 Granica Państwa – Węzeł Maćkowice” Część nr 1: odcinek 
w miejscowości Żurawica, 

− sprawie wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa gazociągu DN150 do SRP I stopnia w m. Skopanie wraz z rozbiórką 
istniejącego gazociągu zasilającego SRP Skopanie”, 

− wydania opinii do planowanego remontu pn. „Modernizacja linii 220 kV Połaniec – 
Chmielów I, polegająca na wymianie przewodów odgromowych na przewody 
odgromowe typu OPGW”, 

− wydania opinii do planowanej inwestycji pn. „Remont linii 220 kV Połaniec – 
Chmielów tor II”, polegającej na wymianie przewodów odgromowych na przewody 
odgromowe typu OPGW, 

− wydania opinii do planowanej inwestycji pn. „Remont linii 400 kV Połaniec – 
Rzeszów”, polegającej na wymianie przewodów odgromowych na przewody 
odgromowe typu OPGW, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja kliniki ortopedii 
w KSW nr 2 w Rzeszowie”, 



− sprawie zmiany Uchwały Nr 251/4963/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny 
pracy w roku 2021, 

− zmiany Uchwały Nr 251/4964/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
9 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu 
Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny 
pracy w roku 2021, 

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

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
/Rozbudowa dróg gminnych publicznych nr G110740R Pantalowice – Siedleczka 
w km 0+078 - od km 1+200 i nr G110789R Pantalowice – Rondo w km 0+031 – 
0+629 miejscowości Pantalowice w gminie Kańczuga wraz z budową i przebudową 
infrastruktury technicznej  w m. Pantalowice/, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
/Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez 
węzła) do węzła Babica (z węzłem) od km 11+400 do km 21+671 wraz z niezbędna 
infrastrukturą techniczna, budowlami i urządzeniami budowlanymi"/, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
/Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr P 1259R na odcinku od km 
0+677.45 do km 0+930.25 z budową nowego obiektu mostowego na rzece Wisłok, 
przebudową / rozbudową dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól, przebudową / 
rozbudową systemu odwodnienia, budową infrastruktury technicznej związanej 
z drogami i mostem, umocnieniem brzegów rzeki Wisłok w rejonie mostu 
w miejscowości Gniewczyna Łańcucka, Gmina Tryńcza"/, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
/Przebudowa dróg gminnych nr 104903R , ul. Piaski i ul. Rolna w km 0+156 - 0+481 
oraz nr 104910R ul. Piaski ul. Wodna w km 0+000 - 0+155 wraz z niezbędną 
infrastrukturą.”/, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
/Rozbudowa drogi gminnej Nr 104969R ul. Starzyny w km od 0+543 do 1+203 wraz 
z niezbędną infrastrukturą obecnie drogą wewnętrzną ul. Dworską i ul. Kwiatową/. 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
/Budowa publicznej drogi gminnej ul. Welca w Rzeszowie wraz z niezbędną 
infrastrukturą/, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
/Rozbudowa drogi gminnej nr 108568 Malawa Zagóra w miejscowości Malawa od 
km 0+551,23 do km 1+521,00 wraz  z przebudową, budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanym/, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
/Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1377R na odcinku od granic miasta 
Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej nr 91”/, 

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

− Uchwała Zarządu w sprawie zawieszenia naboru w ramach systemu rekomendacji 
Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl,  

− powołania Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku 
Ignacego Łukasiewicza,  

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

− podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. 

− zabezpieczenia środków finansowych /Na realizację projektu pn. "Podkarpacie 
Uczy Cyfrowo” w ramach projektu Lekcja: Enter/, 

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

− przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego dyrektorowi Medyczno-
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu,  

− wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, 

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

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

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

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.. 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 

Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na 
odcinku Gorlice – Jasło, celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz 
z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy w/w liniami”, 

− zmiany Uchwały Nr XXXVIII/617/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w ramach 
„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące 
realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  
− uzgodnienia projektu Zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemyśl, 
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

o nazwie „Ujkowice 1/2020”, terenu położonego w Gminie Przemyśl. 
 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie (6 decyzji), 

 wygaszenia i ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zespołu 
Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (5 decyzji). 
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Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie inicjatywy ESA BIC Poland 03.08.2021 r., 
2. Informacja w sprawie prawidłowej/sprawnej realizacji zadań przez Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 
3. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa 

Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych 
osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,  

4. Sprawozdanie z działalności Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej 
POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie” (OT) za rok 2020.  
 

Przedmiotem 303. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 
10 sierpnia 2021 r. były następujące tematy: 
  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− rozwiązania umowy nr RPPK.04.03.02-18-0040/18-00 z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa SUW w Sieniawie, SUW 
w Dobrej wraz z ujęciem wody oraz budowa odcinka wodociągu Leżachów - 
Dybków" realizowanego przez Miasto i Gminę Sieniawa w ramach 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) / odstąpienie od dofinansowania projektu AG MOTORS 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) / wybór projektów z listy rezerwowej /, 

− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A, 
− przedstawienia informacji z wykonania planów finansowych samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku, 
− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

/ pn. Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do 
projektowanej drogi KDZ /, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
/ pn. Rozbudowa  drogi powiatowej nr 1402R Rzeszów – Chmielnik w miejscowości 
Rzeszów od km 0+000 do km 2+645 wraz z przebudową, budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi/. 

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

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie / do zawarcia Umowy użyczenia nieruchomości ze 
Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej celem zapewnienia Ministrowi możliwości rozmieszczania tablic 
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informujących o lokalizacji tzw. Miejsc Obsługi Klienta Systemem Poboru Opłaty 
Elektronicznej KAS /, 

− zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie, 

− przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół Specjalnych w Rymanowie 
Zdroju, 

− zmiany Uchwały Nr 285/5634/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji 
w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2021 zadań 
własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych, 

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

− przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 
„Super meczu żużlowego Północ – Południe”, 

− podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na 
kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej,  

− przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności 
Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie oraz programu jej 
działania, 

− zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu 
pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo 
zawodowe - rok szkolny 2021/2022 realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

− zmiany Uchwały Nr 316/7527/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
28 stycznia 2014 r., zmienionej Uchwałą Nr 350/8302/14 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 19 maja 2014 r., Uchwałą Nr 59/1273/15 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 26 maja 2015 r., Uchwałą Nr 290/5818/17 
Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr 
71/1869/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 września 2019 r. oraz 
Uchwałą Nr 189/3913/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 
sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na wodach 
województwa podkarpackiego, 

− wyrażenia zgody dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie na przedłużenie umowy najmu powierzchni magazynowej 
zlokalizowanej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 86, 

− zmiany Uchwały Nr 265/5268/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 
marca 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia / do szacowania szkód 
wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele 
i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz szkód 
w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte 
całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach 
niewchodzących w skład obwodów łowieckich dla pracowników PODR 
w Boguchwale/, 

− przywrócenia terminu na dokonanie określonych czynności w toku postępowania 
w sprawie o przyznanie pomocy / dla Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych „Benefactum” /, 
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− przywrócenia terminu na dokonanie określonych czynności w toku postępowania 
w sprawie o przyznanie pomocy / dla Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Pomocy 
Wzajemnej „SIEĆ” /, 

− organizacji konkursu „Piękna Wieś Podkarpacka 2021”, 
− wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 

Podkarpackiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych określonych 
w programie Samorząd dla Rodziny  Wojewódzki Program Wspierania Rodziny 
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych 
określonych w programie „Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania 
Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2030”, 

− zmiany Uchwały Nr 290/5721/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2021 r, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 
− zmiany Uchwały Nr 249/4931/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków 
żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa 
Podkarpackiego na 2021 r. 

 
Przyjęcie projektów uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Brzozów, 
− Projekt uchwały Sejmiku w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki 

udzielanej w roku budżetowym 2021 / na kwotę: 1 493 576 zł - z przeznaczeniem 
dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację projektu pn. Rewitalizacja 
obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej /. 

 
Wydanie postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
- uzgodnienia projektu XV i XVI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski. 
 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca korekty systemowej z tytułu niekwalifikowalności 

uczestników w projektach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

2. Informacja w zakresie nieprawidłowości zgłoszonych do Komisji Europejskiej  
w II kwartale 2021 r. w ramach realizacji RPO WP na lata 2014-2020, 

3. Informacja nt. działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w 2020 roku, które wpisują się w tematykę Konwencji Karpackiej,  

4. Informacja dotycząca stanowiska Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie misji nr CL-9485 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,  

5. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie rozszerzenia oferty połączeń 
kolejowych na linii nr 25 o dodatkową niedzielną parę połączeń w relacji Dębica – 
Mielec - Dębica w obecnym rozkładzie jazdy pociągów, 

6. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 
Aglomeracyjnej – PKA”, 
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7. Informacja w sprawie podjęcia decyzji o wdrażaniu Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność (RLKS) w formule bezpośredniej w nowej 
perspektywie finansowej. 

8. Zestawienie wniosków złożonych przez dyrektorów Departamentów do zmian  
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. - na sesję Sejmiku 
Województwa w sierpniu br.  

9. Tabelaryczne zestawienie wniosków o dokonanie zmian limitów wydatków  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 
2045 - na sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sierpniu br. 
 

 
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. 
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