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INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w okresie od 16 sierpnia 2021 r. do 7 września 2021 r. 

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

− Nr 304 w dniu 16 sierpnia 2021 r. 

− Nr 305 w dniu 19 sierpnia 2021 r. 

− Nr 306 w dniu 23 sierpnia 2021 r. 

− Nr 307 w dniu 24 sierpnia 2021 r. 

− Nr 308 w dniu 26 sierpnia 2021 r. 

− Nr 309 w dniu 31 sierpnia 2021 r. 

− Nr 310 w dniu 7 września 2021 r. 
 
Przedmiotem 304. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
16 sierpnia 2021 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej na terenie 
miasta Stalowa Wola, 

− pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinków drogi wojewódzkiej na terenie 
miasta Nisko, 

− zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi na terenie województwa 
podkarpackiego, 

− udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy 
Komańcza, 

− zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXVII/592/21 z dnia 
31 maja 2021 roku zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/619/21 z dnia 28 czerwca  
2021 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych 
na obszarze województwa podkarpackiego, 

− wyrażenia woli uczestnictwa Województwa Podkarpackiego/Medyczno – 
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie  
w realizacji projektu grantowego pn. „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE”,  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

− wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości położonej w Boguchwale  
do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, 

− przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego w związku  
z rozprzestrzenianiem się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). 

 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Orły na lata 2021-2030, 



− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego  
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN700  
i DN400 Jarosław – Sędziszów w m. Świlcza”, 

− powołania Zespołu ds. opracowania Programu dla Rozwoju Roztocza, 

− realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektów pilotażowych 
finansowanych z Funduszu Pracy, 

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

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w  Rzeszowie 
na zakup ambulansu systemowego wraz z noszami, 

− wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie na sprzedaż zespołów prądotwórczych oraz kotłów 
warzelnych, 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki 
Społecznej, 

− przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi  
za I półrocze 2021 roku, 

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

− 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, 

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

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

− wyrażenia zgody na ustalenie wysokości opłat za korzystanie z Internatu 
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Rzeszowie, 

− zamiaru powołania na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Rymanowie-Zdroju, 

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

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

− wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych w ramach zadania: 
Organizacja, współudział i uczestnictwo w konkursach, szkoleniach i konferencjach 
o tematyce rolniczej, 

− przyjęcia regulaminu Konkursu, 

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

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

− 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 Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta, 

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

− uzgodnienia projektu V zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Grębów, 

− uzgodnienia projektu zmiany Nr 7/14 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska, 

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

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego placu 
targowego przy ul. Cetnarskiego – Piłsudskiego w Łańcucie, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów inwestycyjnych Jeziórko, Grębów, Wydrza, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Wola Zarczycka 1”, 

− 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  
w kwocie 426,08 zł, w tym 362,17 zł z EFRR i 63,91 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: 373,92 zł, w tym 317,83 zł odsetki od EFRR i 56,09 zł odsetki 
od środków z budżetu państwa. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak:  
RG-II.2501.16.508.2015.UZ z dnia 20.10.2015 r., 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak:  
RG-II.2501.16.95.2013.UZ z dnia 4.06.2013 r., zmienionej decyzją znak:  
RG-II.2501.16.87.2021.UZ z dnia 9.03.2021 r., 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak:  
RG-II.2501.16.434.2015.UZ z dnia 15.09.2015 r., 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak:  
RG-II.2501.16.432.2015.UZ z dnia 15.09.2015 r., 

− wygaszenia trwałego zarządu na działce numer 1340/9 położonej w obrębie 
Czarna gm. Czarna, powstałej w wyniku podziału działki numer 1340/4, dla której 
trwały zarząd ustanowiono decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia  
17.03.2015 r. znak: N-V.7571.12.2015, 

− wygaszenia trwałego zarządu na działkach numer 1987/4, numer 1987/5 i numer 
1987/6, położonych w obrębie Czarna gm. Czarna, powstałych w wyniku  
podziału   działki   numer   1987,  dla  której   trwały  zarząd  ustanowiono  decyzją  



Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15.09.2015 r. znak:  
RG-II.2501.16.315.2015.UZ, 

− wygaszenia i ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zespołu 
Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie na nieruchomościach położonych  
w Tarnobrzegu. 

 
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 lipcu 2021 r. 

2. Informacja dotycząca wyrażenia zgody na realokację wolnych środków  
w I oraz III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

3. Informacja o spełnieniu warunku podstawowego Celu Polityki 3 na poziomie 
regionalnym w zakresie opracowania Programu Strategicznego Rozwoju 
Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030. 

4. Informacja - Prezentacja projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Podkarpackiego na lata 2021-2030 (RSI WP). 

5. Informacja nt. opracowania Programu dla Rozwoju Roztocza. 
6. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie o zleceniach płatności, 

dotyczących POWER Perspektywy Finansowej 2014-2020, przekazanych  
do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz płatności dokonanych przez BGK 
w miesiącu lipcu 2021 r. 

7. Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy Rzeszowie o zwrotach środków 
przekazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, odnoszących się  
do projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.   

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

9. Informacja dotycząca zdarzenia w zabytkowym budynku Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle. 

10. Informacja dotycząca przedstawienia propozycji zmiany/doprecyzowania kryteriów 
regionalnych oceny operacji w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie 
operacji dotyczących: budowy lub modernizacji dróg lokalnych, gospodarki wodno-
ściekowej. 

11. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie przyjęcia zmian  
do przyszłorocznego rozkładu jazdy pociągów edycji 2021/2022 w związku  
z planami Zarządcy infrastruktury PKP PLK S.A. dot. zamknięć linii kolejowych  
na terenie województwa podkarpackiego związanych mi.in. z realizacją budowy 
nowych przystanków i mijanek w ramach projektu PKA – infrastruktura, oddaniem 
do użytku linii kolejowej nr 25, po zakończeniu jej rewitalizacji. 

12. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej dot. możliwości zwiększenia wydatków  
w Planie finansowym PZDW w Rzeszowie w kwocie 100 tys. zł, w celu zapewnienia 
środków na wykonanie niezbędnych ekspertyz, umożliwiających ewentualne 
udrożnienie przejazdu dla pojazdów wysokotonażowych po DW 897.  

13. Wniosek o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2021-2045 na sesji Sejmiku w sierpniu 2021r. zadania  



pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka,  
na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65  
do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiązania, z przebudową, budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych.” 

14. Wniosek o ujęcie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego w formie 
autopoprawki  w związku z przygotowaniem ostatecznego częściowego wniosku  
o płatność dla projektu „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992  
w miejscowości Jasło”. 

 
Przedmiotem 305. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
19 sierpnia 2021 r. były następujące tematy: 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (34 734 003 zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (1 338 950 zł), 

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

− udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego 
Gminie Radymno w 2021 roku, 

− udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego 
Miastu Radymno w 2021 roku. 
 

Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie: 

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

− rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w zakresie ogłoszonego 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, 

− rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w zakresie ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 
zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej 
na lata 2016 – 2023, 

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

− rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w zakresie ogłoszonego 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”. 

 



Przedmiotem 306. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
23 sierpnia 2021 r. były następujące tematy: 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 
− przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu  

pn. „Gospodarka odpadami – transfer dobrych praktyk z Województwa 
Podkarpackiego na Zakarpacie” w ramach konkursu Polskiej pomocy rozwojowej 
2021,  

− zmiany uchwały w sprawie określenia planu sieci publicznych placówek 
doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek, 

− zmiany uchwały w sprawie określenia dochodów gromadzonych przez 
wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe. 

 
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji  

w zakresie budowli przeciwpowodziowych. 
 
Pozostałe tematy: 

1. Oferta lokat w BGK. 
 
Przedmiotem 307. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
24 sierpnia 2021 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− zmiany Uchwały Nr 225/4451/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  

24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków  
o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na 2021 rok, 

− wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie projektu  
pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez 
opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020  
nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19, 

− przystąpienia do projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Wsparcie i rozwój 
mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu krajowym i regionalnym  
w zakresie uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja 
pozaformalna i uczenie się nieformalne)”, 

− podpisania Aneksu nr 6 do Umowy partnerskiej zawartej dnia 10 marca 2017 roku 
na rzecz realizacji Projektu pozakonkursowego pn. „Podkarpacka Platforma 
Wsparcia Biznesu”, 

− zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego zadania  
pn. „Zakup tomografu komputerowego dla Pracowni Tomografii Komputerowej 
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, 

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

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej Jabłonica Polska – Budzyń w miejscowości Jabłonica 
Polska),  



− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 102222R Jarocin – Stadion w m. Jarocin),  

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Rogóźno – Gać” w miejscowości 
Rogóźno i Kosina od km 0+000,00 do km 1+085,00),  

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Kosina – Markowa” w miejscowości 
Kosina od km 0+000,00 do km 1+600,00),  

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa  nowego odcinka drogi gminnej relacji Kraczkowa – Malawa, klasy D 
od km 0+000,00 do km 0+471,90 wraz z budową skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 1396R Malawa – Wola Rafałowska w m. Malawa), 

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

− powołania dyrektora Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego  
w Rzeszowie, 

− odwołania ze stanowiska dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Rzeszowie, 

− powołania Komisji Konkursowej do oceny zgłoszeń złożonych w ramach 
przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich 
Lotów”, 

− przyjęcia oferty objęcia akcji Spółki „Uzdrowisko Rymanów” Spółka Akcyjna, 
− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

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

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

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

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

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

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

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

− 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”, 



− przeprowadzenia kontroli w Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie  
SP ZOZ, 

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

− 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”, 

− ustalenia zasad, trybu składania oraz rozpatrywania wniosków o dofinansowanie 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót 
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami 
osób niepełnosprawnych, 

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

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

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „3 Kroki  
ze Strzelcem do Wolności od Uzależnień” przez Towarzystwo Przyjaciół Związku 
Strzeleckiego Strzelec, 

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą Wojewódzka 
Konferencja „Potrzebni rodzice zastępczy”, 

− przedstawienia informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2021 r. planów 
finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa, 

− zmian zasad sprawowania nadzoru nad instytucjami kultury, których 
Organizatorem jest Województwo Podkarpackie, 

− zmiany Uchwały 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. (40 300 zł),  
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (1 280 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 rok. 

 
Wydanie postanowienia 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.), 
wszczętej Postanowieniem Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
27 kwietnia 2021 r. 

 



Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie postępu realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma 

Wsparcia Biznesu” (PPWB). 
2. Informacja dotycząca projektów hybrydowych w perspektywie finansowej  

2021 – 2027. 
3. Informacja na temat przeniesień w planie wydatków dokonanych przez: Marszałka 

Województwa Podkarpackiego, Dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli oraz Dyrektora 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie w lipcu 2021 roku.  

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. Wniosek o decyzję kierunkową dotyczącą podpisywania umów użytkowania 
gruntów pokrytych wodami. 

 
Przedmiotem 308. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
26 sierpnia 2021 r. był następujący temat: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji  
i Terenów Rolnych w Rzeszowie. 

 
Przedmiotem 309. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
31 sierpnia 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa 
Podkarpackiego za I półrocze 2021 roku, 

− przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 
Województwa Podkarpackiego, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (1 554 089 zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (49 638 zł), 

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

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 

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

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0030/17 
pn. „Instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przeworsk”, 
realizowanego przez Gminę Przeworsk, w ramach osi priorytetowej III „Czysta 
energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

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



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

− wydania opinii dla budowy obiektu radiokomunikacyjnego OR Sanok 
zlokalizowanego na działce nr. ew. 1364/24 obręb ewidencyjny Grabówka, gmina 
Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, 

− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka 
i budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN600 MOP5,5 MPa relacji Granica 
Państwa – Węzeł Maćkowice na nieruchomościach oznaczonych jako działki 
nr ewid. 106/8, 106/9, 106/29, 106/30, 879/1, 108/1, 108/2, 108/20, 108/28, 108/29, 
108/18, 108/19, 108/14, 108/22, 108/25, 108/27, 108/21, 108/24, 852, 109/3, 109/4, 
obręb 0007, jednostka ewid. 181310_2, w  miejscowości Orzechowce, 
gm. Żurawica, powiat przemyski, województwo podkarpackie”, 

− 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, 

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

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa/ 
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik – etap I”, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej 108815 wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami 
i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko  
oraz na odcinku drogi położonej na działce nr ewid. 188/2 (188) zlokalizowanej  
na terenie miasta Rzeszowa obręb 0229 Pogwizdów, leżącej w ciągu drogi gminnej 
108815, wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Czarna, 
w miejscowości Zaczernie gmina Trzebownisko), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej publicznej oraz budowa przejazdu kolejowego 
w miejscowości Kolbuszowa Górna”), 

− nieodpłatnego użyczenia Spółce POLREGIO Sp. z o.o. w dniu 1 września pojazdu 
szynowego typu SA 140 celem inauguracji uruchomienia połączeń kolejowych  
na linii nr 25 w relacji Dębica – Mielec – Dębica planowanych przez PKP PLK S.A., 

− powołania na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie – 
Zdroju, 

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

− wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w sprawie zmiany 
uchwały Wspólników Spółki POLREGIO Sp. z o.o. z dnia 20 kwietnia 2021 r. 
w  sprawie zmiany uchwały Wspólników Spółki POLREGIO Sp. z o.o. z dnia 
30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania 
przez POLREGIO Sp. z o. o., 

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



− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie-
Zdroju, 

− udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Medyczno-
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, 

− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− 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, 

− wyrażenia zgody dla dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli, 

− przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 
położonej w miejscowości Wołkowyja, 

− wyrażenia zgody na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu 
kulinarnego „Na kulinarnym szlaku wschodniej Polski”, który odbędzie się  
4 i 5 września 2021 r. w Lublinie, 

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

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− pozbawienia drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa 
podkarpackiego, 

− przyjęcia „Programu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na sieci dróg 
wojewódzkich zarządzanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie”, 

− uchwalenia „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Podkarpackiego”, 

− zmiany Uchwały Nr XLVIII/994/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”, 

− zmiany Uchwały Nr XXXIX/789/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, 

− zmiany Uchwały Nr XXXIX/790/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z  dnia 28 października 2013 r. w sprawie Południoworoztoczańskiego Parku 
Krajobrazowego. 
 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− ponownego uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła, 

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

− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „Farmy fotowoltaiczne w miejscowościach: Jedlicze, Moderówka 
i Żarnowiec” – część I. 
 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie realizacji projektów Parków Energii Słonecznej. 
2. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 



3. Informacja na temat realizacji programu stypendiów i nagród Województwa 
Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności 
sportowej. Informacja za I półrocze 2021 r. 

 
Przedmiotem 310. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
7 września 2021 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia założeń i zasad oraz trybu prac nad opracowaniem projektu budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2022 rok, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (273 100 zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (349 017 zł), 

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

− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (wniosek z dnia  
9 sierpnia 2021 r. znak: 131/14/2021/AŁ – dot. zadania pn. „Budowa i modernizacja 
linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu 
„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej””), 

− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (wniosek z dnia  
9 sierpnia 2021 r. znak: 188/14/2021/AŁ – dot. zadania pn. „Budowa i modernizacja 
linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu 
„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej””), 

− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (wniosek z dnia  
9 sierpnia 2021 r. znak: 161/14/2021/AŁ – dot. zadania pn. „Budowa i modernizacja 
linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu 
„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej””), 

− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (wniosek z dnia  
9 sierpnia 2021 r. znak: 175/14/2021/AŁ – dot. zadania pn. „Budowa i modernizacja 
linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu 
„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej””), 

− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (wniosek z dnia  
9 sierpnia 2021 r. znak: 147/14/2021/AŁ – dot. zadania pn. „Budowa i modernizacja 
linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu 
„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej””), 

− wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego, 

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

− udzielenia upoważnienia (do przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji 
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”), 

− wyrażenia zgody na użyczenie części nieruchomości przez Wojewódzki Zespół 
Specjalistyczny w Rzeszowie, 

− wyrażenia zgody na zbycie udziału w FORTACO JL Sp. z o.o. w Janowie Lubelskim 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 



− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja 
Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegający  
na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 wraz z zakupem sprzętu  
i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 
w Tarnobrzegu”, 

− zmiany Uchwały Nr 256/5081/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej  
dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie  
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa terenu zewnętrznego  
wraz z wejściami ewakuacyjnymi z budynku Oddziału Paliatywnego  
przy ul. Grodzkiej”, 

− zmiany Uchwały Nr 263/5199/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej  
dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem 
na zadanie pn. „Wsparcie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Przemyślu SP ZOZ w walce z COVID-19 – Zakup wyposażenia  
do 3 ambulansów”, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  
na zbycie aktywów trwałych, 

− 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, 

− zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu do dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  
V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty  
z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014-2020 nabór  
nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-018/21, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0035/17, 
realizowanego przez „Stowarzyszenie B-4” w ramach osi priorytetowej I 
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0003/18, 
realizowanego przez ”SIGNUM” 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.01.03.00-18-0004/18, 
realizowanego przez Gminę Miasto Krosno 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.01.03.00-18-0010/19, 
realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach 
I Osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 



− 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, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0145/20, 
realizowanego przez Zakład Betoniarski „TT-BRUK” Tadeusz Tupaj w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Borowa, 

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

− ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, 

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

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników „POLREGIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− wystąpienia o wydanie opinii dotyczących powołania dyrektora Muzeum 
Okręgowego w Rzeszowie, 

− uchylenia Uchwały Nr 303/6008/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie podania do  publicznej 
wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata  
na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 

− wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa, 

− 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. 

 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Podkarpackiego do składu Rady 
Społecznej Doradztwa Rolniczego. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu pod zabudowę przemysłowo-usługową, budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne i ogródki działkowe w rejonie ul. Piłsudskiego w Kolbuszowej – część 
A, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Odrzechowa 1/2021”, 

− zaliczenia wpłaty w kwocie 740 000,00 zł, dokonanej w dniu 10.06.2021 r.,  
na poczet kosztów upomnienia oraz należności głównej z tytułu zwrotu środków 
przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich, wynikających z prawomocnej decyzji Nr RPPK.IZ.UMWPK_-



O0639/15/01 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22.12.2015 r.  
oraz na poczet odsetek za zwłokę. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja ustna nt. sytuacji w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

w Przemyślu SPZOZ. 
2. Informacja w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu  

pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów”. 
3. Informacja dotycząca realizacji polityki Strategia wyjścia oraz przyjęcia wzorów 

zmodyfikowanych sprawozdań kwartalnych obowiązujących po zakończeniu 
okresu realizacji Strategii w związku z obowiązkiem prowadzenia działań 
windykacyjnych dla niespłaconych pożyczek i wypłaconych poręczeń. 

4. Informacja dotycząca wyroku w sprawie powództwa firmy Skanska S.A.  
w Warszawie przeciwko Gminie Miastu Rzeszów – Miejskiemu Zarządowi Dróg  
w Rzeszowie, Województwu Podkarpackiemu – Podkarpackiemu Zarządowi Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w związku z inwestycją: „Budowa DW na odcinku  
od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) 
do węzła Rzeszów Południe”. 

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

6. Informacja dotycząca przejęcia nieruchomości zajmowanej przez Muzeum 
Gorzelnictwa do zasobu nieruchomości Województwa Podkarpackiego. 

7. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych 
w ramach Programu “Rybactwo i Morze” 2014-2020 (stan na koniec II kwartału  
2021 r.). 

8. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stan  
na koniec II kwartału 2021 r.). 

 
 
 
 
 
 

Ponadto Członkowie Zarządu – w ramach upoważnień udzielonych im przez 
Marszałka Województwa – sprawowali bieżący nadzór nad działalnością 
poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych.  
  
Informację niniejszą opracowano w Kancelarii Zarządu na podstawie protokołów 
posiedzeń Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
 
 


