
 

1 
 

KZ-I.0021.15.2021.FK                       Rzeszów, 2021 – 10 – 
 
 
 

INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w okresie od 14 września 2021 r. do 6 października 2021 r. 
 

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

− Nr 311 w dniu 14 września 2021 r. 

− Nr 312 w dniu 16 września 2021 r. 

− Nr 313 w dniu 20 września 2021 r. 

− Nr 314 w dniu 21 września 2021 r. 

− Nr 315 w dniu 27 września 2021 r. 

− Nr 316 w dniu 28 września 2021 r. 

− Nr 317 w dniu 4 października 2021 r. 

− Nr 318 w dniu 6 października 2021 r. 
 
Przedmiotem 311. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
14 września 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego, 
− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu Monada Sp. z o.o. oraz 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) z późn. zm., 

− 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) (dot. wykreślenia projektu nr RPPK.01.04.01-18-0244/19 pn. „Wzrost 
konkurencyjności Polskiego Centrum Wody w Jaśle dzięki wprowadzeniu na rynek 
innowacyjnej usługi montażu pomp ciepła z systemem zarządzania energią 
wynikającej z prac B+R”), 

− 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) (dot. wyboru projektów do dofinansowania),  



 

2 
 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0145/19, 
realizowanego przez Bratex Dachy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
spółka komandytowa 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.01.04.01-18-0147/19, 
realizowanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„ROYAL-STAR” Krzysztof Pawełek w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna  
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Medyka na lata 2021-2030, 
− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stubno na lata 2021-2030, 
− Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2021 rok, 
− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2021 r. 

realizowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej, 
− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  

im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup dwóch aparatów 
do znieczuleń”, 

− zmiany Uchwały Nr 263/5200/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
23 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie  
z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia, 

− 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, 

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

− przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę wsparcia finansowego dla przewoźników 
autobusowych wykonujących powszechnie dostępne regularne przewozy osób  
za miesiące obowiązywania ograniczeń w przemieszczaniu się środkami 
publicznego transportu zbiorowego w zakresie liczby zajętych miejsc siedzących 
albo miejsc siedzących i stojących w stosunku do dokumentacji technicznej  
lub techniczno-ruchowej pojazdu, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej łącznika dróg gminnych w miejscowości Tuszyma,  
gm. Przecław), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga-
Pruchnik”- Etap III-Rozbudowa DW 881 na odcinku od km 55+400,00 do km 
55+206,43),  

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej publicznej klasy D dojazdowej Albigowa – Granice  
km 0+000 – 2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej  
w m. Albigowa), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1569R w km 3+494 – 4+318 w Przeworsku), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 107424R Bystrzyca – Cmentarz w m. Bystrzyca),  
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− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2021 r., 

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

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

− wystąpienia o wydanie opinii dotyczących powołania dyrektora Arboretum i Zakładu 
Fizjografii w Bolestraszycach, 

− wystąpienia o wydanie opinii dotyczących powołania dyrektora Muzeum Marii 
Konopnickiej w Żarnowcu, 

− uchylenia Uchwały Nr 302/5982/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości 
informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 
Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, 

− zmiany Uchwały Nr 280/5580/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez 
dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie dodatkowego zajęcia  
o charakterze twórczym na rzecz Teatru, 

− udzielenia pożyczki Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie,  
− upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu 

pozakonkursowego pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – 
szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie 
stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 
2021/2022”, 

− ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic 
szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe w ramach 
projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe 
– rok szkolny 2021/2022, 

− upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu 
pozakonkursowego pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – 
szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− określenia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Wsparcie 
stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022”, 

− ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic 
szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu  
pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 
2021/2022, 

− wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formach pozaszkolnych  
w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Jaśle w roku szkolnym 2021/2022, 

− powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie 
nauki w 2021 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę, 
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− wyrażenia p.o. dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu zgody na wykonywanie czynności 
przekraczających zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu, 

− pozbawienia zawodnika stypendium sportowego, 
− udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu „Podkarpackie e-biblioteki 

pedagogiczne”, 
− uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
− udzielenia pełnomocnictwa, 
− zmiany Uchwały Nr 299/5918/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie 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, 

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „XIV Dni Kard. 
Adama Kozłowieckiego SJ”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (40.970,-zł),  
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (105.000,-zł).  
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− 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”, 

− wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu 
Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

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

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

− pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa 
podkarpackiego (dot. odcinka drogi wojewódzkiej Nr 986 ul. 3-go Maja  
w Ropczycach – od skrzyżowania z DK 94 obwodową Ropczyc do skrzyżowania  
z ul. Grunwaldzką),  

− pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa 
podkarpackiego (dot. odcinka drogi wojewódzkiej Nr 865 ul. Hetmana Jana 
Tarnowskiego i Zamkowa w Jarosławiu), 

− zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi na terenie województwa 
podkarpackiego (dot. odcinka drogi powiatowej w Jaśle ul. Kasprowicza  
w km 0+000 – 0+240), 

− zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Lubaczowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021, 

− wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali gimnastycznej przez 
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Przemyślu, 

− wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
Województwa Podkarpackiego za 2021 i 2022 rok. 
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Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− uzgodnienia projektu III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Niwiska, 
− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Nr 1/2020 terenów w miejscowościach Hucina, Hucisko, Kosowy, Leszcze, 
Niwiska, Przyłęk, Siedlanka, Trześń, Zapole w gminie Niwiska, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 2/2020 terenów w miejscowościach Niwiska, Leszcze i Przyłęk w gminie 
Niwiska, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy 
produkcyjno-usługowej Nr 1 w Stalowej Woli, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
nr 15/1/2021 w miejscowości Niedźwiada – ETAP I, 

− zaliczenia wpłaty w kwocie 6.000,00 zł dokonanej przelewem w dniu 06.08.2021 r. 
przez Panią Małgorzatę Ozimek, w imieniu Beneficjenta – Aleksandra Szkaradka 
na poczet należności głównej z tytułu zwrotu środków przeznaczonych  
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
w kwocie 3.194,40 zł, wynikającej 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 2.805,60 zł. 

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

RG-II.2501.16.436.2015.UZ z dnia 15.09.2015 r.  
 
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 sierpniu 2021 r. 

2. Informacja dotycząca projektu - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej  
na lata 2021-2027. 

3. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności, dotyczących POWER Perspektywy 
Finansowej 2014-2020, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) 
oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu sierpniu 2021 r. 

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

5. Informacja dotycząca wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na „Wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla zadania: 
„Budowa dodatkowego przystanku kolejowego w zakresie linii nr 91  
w miejscowości Zawada koło Dębicy”. 

6. Uzupełnienie informacji dotyczącej rocznego rozliczenia rekompensaty należnej 
Operatorowi w związku ze świadczeniem kolejowych przewozów pasażerskich  
w 2020 roku. 

7. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 
Aglomeracyjnej – PKA”. 
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8. Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu udziałów Województwa Podkarpackiego  
w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowym  
od osób fizycznych (PIT). 

9. Sprawozdanie z realizacji w latach 2018-2019 Wojewódzkiego Programu Opieki 
nad Zabytkami w Województwie Podkarpackim na lata 2018-2021. 

10. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie akceptacji przedłożonego przez 
Operatora projektu Rocznych Planów Finansowych dotyczących rekompensaty  
do pociągów regionalnych oraz PKA. 
 

Przedmiotem 312. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
16 września 2021 r. były następujące tematy: 

   
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

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

− udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Gminy 
Dębica. 

 
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej za 2020 rok, dla których Samorząd Województwa 
Podkarpackiego jest organem tworzącym. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja o wynikach finansowych i działalności leczniczej za 2020 r. podmiotów 

leczniczych, dla których Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organem 
tworzącym.  

2. Informacja o wynikach finansowych podmiotów leczniczych nadzorowanych przez 
Samorząd Województwa Podkarpackiego w porównaniu czerwiec  
2021 r. do czerwca 2020 r. 

3. Informacja na temat Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 
„POLREGIO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 15.09.2021 r. 

Przedmiotem 313. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
20 września 2021 r. był następujący temat: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

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

Przedmiotem 314. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
21 września 2021 r. były następujące tematy: 
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Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

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

− zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje 
bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-
18-007/19 przyjętego Uchwałą Nr 73/1896/19 z dnia 10 września 2019 r., 

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

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

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

− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (dot. lokalizacji 
inwestycji pn.: Budowa peronów nr 1 i 2 z wyposażeniem i dojściami w km  
od 154,366 do 154,642 linii kolejowej nr 91 w ramach zadania inwestycyjnego  
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. (dot. lokalizacji 
inwestycji pn.: Budowa peronu nr 1 i 2 z wyposażeniem i dojściami w km  
od 134,220 do 134,480 linii kolejowej nr 91 w ramach zadania inwestycyjnego 
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. (dot. lokalizacji 
inwestycji pn.: Budowa peronu nr 1 z wyposażeniem i dojściem w km od 28,544 
do 28,728 linii kolejowej nr 106 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 
i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego 
w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej””), 

− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego  
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu 
DN300/DN400 Jarosław-Lubaczów na przekroczeniu rzeki San w Jarosławiu”, 

− realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektów w ramach 
programu ERASMUS+, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Dofinansowanie 
zakupu wyposażenia Kuchni Głównej", 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 
w  Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie: „Zakup i wdrożenie systemu 
informatycznego dla Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej i Toksykologii 
w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie”, 

− wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa  
(na zbycie drewna pozyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym drogi 
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wojewódzkiej Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla, na rzecz Wykonawcy 
zadania), 

− wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa  
(na zbycie drewna pozyskanego z wycinki drzew realizowanej na terenie 6 Rejonów 
Dróg Wojewódzkich, w łącznej ilości 658 szt., na rzecz Wykonawcy zadania), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Przebudowa drogi gminnej nr 100986R km 0+016,5 do 0+553,0 – 
gen. L. Okulickiego w m. Stalowa Wola), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 870 Sieniawa – Jarosław   
wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli 
i urządzeń budowlanych w m. Koniaczów i Szówsko), 

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

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

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

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− powołania Komisji Opiniujących wnioski o przyznanie stypendiów oraz nagród 
pieniężnych w ramach Programu „Nie zagubić talentu”, 

− Regulaminu programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa 
Podkarpackiego na rok akademicki 2021/2022, 

− ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa 
Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia 
Marszałka Województwa Podkarpackiego, na rok akademicki 2021/2022, 

− uchylenia uchwały w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie 
stypendium dla uczniów  i  uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących 
kształcenie ogólne w  ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne 
dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022, 

− uchylenia uchwały w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie 
stypendium dla uczniów i  uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących 
kształcenie zawodowe w  ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne 
dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− wydania opinii do projektu aktualizacji dokumentu pn.: „Założenia do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Jasła”, 

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

− zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 284/5619/21 z dnia 
2 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, 

− wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
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przyrodniczego w 2021 r. zgodnych z  założeniami Programu „Podkarpacki 
Naturalny Wypas III”, ogłoszonego Uchwałą Nr 299/5907/21 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lipca 2021 r., 

− zmiany Uchwały Nr 59/1439/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
2 lipca 2019 r. z późn. zm. w sprawie udzielenia upoważnienia, 

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą 
„ZORGANIZOWANIE I FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DYREKTORÓW 
DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO”, 

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

− 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., 

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

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
o nazwie „Ropienka 6/2016”, terenu położonego w miejscowości Ropienka, Gmina 
Ustrzyki Dolne.  

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – w tym Instrument REACT-EU. 
2. Informacja dotycząca realizacji Projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji 

technicznej i  projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras 
rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green 
Velo”. 

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

4. Informacja w sprawie podpisania listu intencyjnego o podjęciu działań w kierunku 
ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2022 - Rokiem Ignacego 
Łukasiewicza. 

5. Informacja dotycząca sporu sądowego pomiędzy Zespołem Szkół przy Klinicznym 
Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie a pracownikiem 
– byłym dyrektorem Zespołu Szkół.  

6. Informacja w sprawie przeniesień w planie wydatków dokonanych przez Dyrektora 
Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Dyrektora 
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu, Dyrektora Podkarpackiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Dyrektora Zespołu Parków 
Krajobrazowych w Przemyślu, w miesiącu sierpniu 2021 roku. 
 

Przedmiotem 315. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
27 września 2021 r. był następujący temat: 

   
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego – Podkarpacie 
jako region utrwalonej tolerancji, 
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− udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego 
jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku. 
 

Przedmiotem 316. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
28 września 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia projektu zaktualizowanego Planu ewaluacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0040/17  
pn. „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” realizowanego  
przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi 
priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

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

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0001/18 
pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała - Czudec”, 
realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach RPO WP na lata 
2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0019/17 
pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy 
Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”, realizowanego przez Gminę 
Dubiecko, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 
pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego 
Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem”, realizowanego 
przez Powiat Niżański w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 

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

− przyjęcia stanowiska dotyczącego nieutrzymania wskaźników rezultatu R.75.1.1 
Liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji 
projektów, RR.75.1.2 Liczba przedsiębiorstw korzystających z wybudowanych  
lub przebudowanych obiektów dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy  
w zakresie nowoczesnych technologii, RR.75.1.3 Liczba pracowników 
przedsiębiorstw korzystających z wyposażonych obiektów dydaktycznych  
na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii przez 
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Beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna  
i innowacyjna gospodarka, działanie 1.3 Regionalny System Innowacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013, 

− przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia wskaźników rezultatu realizacji 
projektów RR.9.2.1 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 
(MŚP) oraz RR.9.2.2 Wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych 
terenach (MŚP), przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Promocja 
gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A - Projekty inwestycyjne 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013, 

− przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia przez Beneficjentów wskaźników 
rezultatu realizacji projektów RR.8.2.1 - Zmiana przychodów ze sprzedaży, 
RR.8.2.20 – Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek zagraniczny, 
RR.8.2.21 – Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek krajowy  
oraz RR.8.2.22 – Zmiana przychodów ze sprzedaży prowadzonej na rynek 
regionalny, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, 
działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie 
dotacje inwestycyjne (dla konkursów ogłoszonych w roku 2008, 2009 oraz 2013)  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2007-2013, 

− przyjęcia stanowiska dotyczącego nieosiągnięcia wskaźnika rezultatu realizacji 
projektu RR.8.2.7 – Liczba turystów korzystających z bazy noclegowej  
dla konkursu ogłoszonego w 2008 r. przez firmę Produkcyjno - Handlowo - 
Usługową Stanisław Kopacz, Łączki Brzeskie 293, 39-320 Przecław, realizującego 
projekt nr RPPK.01.01.00-18-592/08 w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (dot. lokalizacji 
inwestycji pn.: Budowa infrastruktury kolejowej obejmującej: tor, peron kolejowy 
dwukrawędziowy wraz z wyposażeniem i dojściem, przejazdy kolejowo - drogowe, 
elektroenergetykę, teletechnikę oraz urządzenia do sterowania ruchem kolejowym 
w kilometrze od 2,362 do 3,234 linii kolejowej nr 106 w ramach zadania 
inwestycyjnego 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. (dot. lokalizacji 
inwestycji pn.: Budowa dojścia do peronu nr 1 na przystanku osobowym Rzeszów 
Osiedle w km od 3,613 do 3,659 linii kolejowej nr 106 w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury 
przystankowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 
Aglomeracyjnej””), 

− wyrażenia zgody na przedłużenie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 
na nieodpłatne przekazanie na rzecz budżetu państwa reprezentowanego  
przez Wojewodę Podkarpackiego aktualizacji oprogramowania systemu radiowego  
oraz przemienników radiowych dla sprawnego działania systemu łączności  
o łącznej wartości początkowej 114.562,20 zł znajdującego się w ewidencji 
wartości niematerialnych i prawnych WSPR w Rzeszowie, 
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− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa  drogi powiatowej  nr 1868R  Trzcinica – Osobnica – Cieklin  
w km 2+782 – 2+894 wraz z mostem przez rzekę Bednarka w km 2+831  
w miejscowości Osobnica), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa  i przebudowa drogi gminnej nr G 108454R Brzezówka – Hyżne - 
Dylągówka w km 0+000 – 0+995 w miejscowości Hyżne oraz Dylągówka  
z budową chodnika, przebudową przepustów oraz budową zatok postojowych), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – 
Bełżec od km 5+469 do km 17+432,00 na odcinku Koniaczów – Zapałów  
wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli  
i urządzeń budowlanych), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa  drogi wojewódzkiej  nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa  
od km ok. 14+058 do km ok. 14+455 wraz z rozbiórką, budową i przebudową 
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa dróg KDZ, KDZ1, KDZ2, łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1868 Trzcinica – Osobnica – Cieklin  
w km 8+055 – 8+120 wraz z mostem przez rzekę Bednarkę w miejscowości 
Radość), 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Przecław, 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− zaakceptowania cennika biletów jednorazowych, miesięcznych i kwartalnych 
zawartych w Taryfie Podkarpackiej do stosowania od nowego rozkładu jazdy edycji 
2021/2022 r. w ramach umowy o świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich 
zawartej na lata 2021-2025, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Voice Net Spółka Akcyjna, 

− złożenia wniosków o dofinansowanie zadań, 

− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno - Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie (do samodzielnego 
reprezentowania Organu Prowadzącego i podpisywania w jego imieniu 
dokumentów związanych z projektem pn. „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE”), 

− udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie (do samodzielnego reprezentowania Organu 
Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  
w Warszawie, wynikających z udziału w konkursie wniosków o akredytację  
w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus w sektorze 
Kształcenia i szkoleń zawodowych (w zakresie nauczania zawodowego)), 

− udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie (do samodzielnego reprezentowania Organu 
Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  
w Warszawie, wynikających z udziału w konkursie wniosków o akredytację  
w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus w sektorze 
edukacji szkolnej (w zakresie nauczania ogólnego)), 



 

13 
 

− powołania komisji opiniujących wnioski o przyznanie nagród Województwa 
Podkarpackiego dla nauczycieli, 

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

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

− powołania komisji do wykonania czynności związanych z przeprowadzaniem 
przetargów lub rokowań dotyczących zbycia nieruchomości stanowiących 
własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Województwa Podkarpackiego, 

− zmiany Uchwały Nr 225/4491/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej „Aktywni Mimo 
Wszystko” w Rzeszowie, 

− zmiany Uchwały Nr 225/4490/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Rzeszowie, 
którego organizatorem jest Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności 
Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

− zmiany Uchwały Nr 225/4484/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej „Centrum Natura” 
w Budach Głogowskich, 

− zmiany Uchwały Nr 225/4483/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu, 

− zmiany Uchwały Nr 225/4487/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 1 w Krośnie, 

− zmiany Uchwały Nr 225/4488/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej Nr 2 w Krośnie, 

− zmiany Uchwały Nr 225/4485/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu, 

− zmiany Uchwały Nr 225/4486/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie, 

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

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

− zmiany Uchwały Nr 225/4493/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Dalszej, 
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− zmiany Uchwały Nr 225/4494/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza 
kosztów działania na rok 2021 Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli 
Rafałowskiej, 

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

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Rola i oddziaływanie 
wybranych form terapii zajęciowej na aktywizację osób z niepełnosprawnościami”, 

− 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., 

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

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

− odmowy stronie postępowania Panu Markowi Kobie, udostępnienia akt sprawy  
w części zawierającej fotokopie dokumentów zgromadzonych w związku  
z postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Komendę Miejską Policji 
w Rzeszowie, Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów o sygn. akt PGD-II-220/21/KZ,  
PR 9Ds.107.2017 i włączonych do materiału dowodowego w postępowaniu 
administracyjnym prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2007-
2013 w sprawie określenia zobowiązania Beneficjenta – Control Szałyga Wojciech 
spółka jawna z siedzibą w Orłach do zwrotu środków przeznaczonych na realizację 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykorzystanych  
z naruszeniem procedur oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności 
wspólników spółki Control Szałyga Wojciech spółka jawna z siedzibą w Orłach 
Wojciecha Szałygi oraz Marka Koby i zwrotu solidarnie kwoty 1 172 870,36 zł. 

  
Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu pomocy 

technicznej RPO WP 2014-2020 w zadaniu project pipeline. 
2. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 
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Przedmiotem 317. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
4 października 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa 
polegająca na budowie mostu w km 13+765 na rzece Wielopolka wraz z rozbudową 
dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli 
i urządzeń budowlanych w m. Ostrów), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa ul. Pełkińskiej w Jarosławiu od km  9+936 – 1+935,90), 

− 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, 

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

− nieodpłatnego użyczenia przewoźnikowi kolejowemu POLREGIO Sp. z o.o. w dniu 
13 października 2021 r. pojazdu szynowego, celem zorganizowania przejazdu 
okazjonalnego na linii nr 25 w relacji Dębica – Mielec – Dębica dla przedstawicieli 
oraz liderów opinii publicznej w ramach wyjazdu studyjnego związanego  
z projektami zrealizowanymi z Funduszy Europejskich w województwie 
podkarpackim, 

− przyjęcia projektu Rozkładu Jazdy i Rocznego Planu Finansowego na 2022 rok  
w ramach realizacji przewozów regionalnych oraz PKA, na podstawie umowy 
wieloletniej na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2021–
2025, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0141/19 
realizowanego przez Zakład Stolarski „DREMAR” Marcin Socha w ramach  
osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

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

− promocji Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji, 

− zawarcia Umowy z Gminą Radymno, 

− zawarcia Umowy z Miastem Radymno, 

− zmiany Uchwały Nr 263/5203/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji podmiotowej 
dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. 
Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na realizację zadań  
w zakresie promocji zdrowia, 

− wyboru podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia badań rocznych 
sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami 
dla, których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 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., 
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− wyznaczenia nauczyciela do zastępowania pełniącej obowiązki dyrektora 
Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Przemyślu, 

− przyznania nagród Województwa Podkarpackiego dla nauczycieli, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Filharmonii Podkarpackiej  
im. A. Malawskiego w Rzeszowie, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Kultury Ludowej  
w Kolbuszowej, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej  
w Przemyślu, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Centrum Kulturalnego w Przemyślu, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego  
w Sanoku, 

− przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii  
w Bolestraszycach, 

− wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Jasielskiego na lata 2021 – 2024 z Perspektywą do 2028 wraz z Prognozą 
oddziaływania na środowisko, 

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

− 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 z późn. zm., 

− przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia  
od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli, 

− wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Wojewódzki Szpital  
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 

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

− zmiany Uchwały Nr 292/5775/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie 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, 

− 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, 

− 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, 

− wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w 2021 roku zadań publicznych określonych  
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w programie Samorząd dla Rodziny Wojewódzki Program Wspierania Rodziny  
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 

− udzielenia pełnomocnictwa. 
 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego 
Gminie Błażowa w 2021 roku. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
nr 321/2/2021 - I „Ogrody Staromiejskie” w Rzeszowie. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

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

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

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

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

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

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Obarzym gm. Dydnia. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja cykliczna dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei 

Aglomeracyjnej – PKA”. 
2. Informacja przedstawiająca kwartalne zestawienie nieprawidłowości 

niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej w ramach RPO WP 2014 – 
2020 za II kwartał 2021 r. 

3. Informacja w sprawie możliwości wprowadzenia zmian w projekcie  
pn. „Podkarpacki Park Biznesowy”. 

4. Informacja o stanie zaawansowania prac – audyt krajobrazowy. 
5. Sprawozdanie na temat rozwoju agroturystyki w województwie podkarpackim. 
6. Informacja na temat rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie 

podkarpackim. 
7. Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie nabycia przez Województwo 

Podkarpackie nieruchomości położonych w Mielcu na potrzeby Podkarpackiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – Rejon Dróg Wojewódzkich w Mielcu. 
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Przedmiotem 318. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
6 października 2021 r. były następujące tematy: 

  
1. Zestawienie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów do zmian  

w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. na sesję w miesiącu 
październiku br.   

2. Tabelaryczne zestawienie wniosków o dokonanie zmian limitów wydatków w WPF 
– na sesję Sejmiku w październiku 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. 
 
 


