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KZ-I.0021.16.2021.FK                       Rzeszów, 2021 – 11 – 
 

 
 
 

INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w okresie od 11 października 2021 r. do 9 listopada 2021 r. 
 
 

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

− Nr 319 w dniu 11 października 2021 r. 

− Nr 320 w dniu 14 października 2021 r. 

− Nr 321 w dniu 15 października 2021 r. 

− Nr 322 w dniu 18 października 2021 r. 

− Nr 323 w dniu 19 października 2021 r. 

− Nr 324 w dniu 25 października 2021 r. 

− Nr 325 w dniu 26 października 2021 r. 

− Nr 326 w dniu 26 października 2021 r. 

− Nr 327 w dniu 27 października 2021 r. 

− Nr 328 w dniu 28 października 2021 r. 

− Nr 329 w dniu 29 października 2021 r.  

− Nr 330 w dniu 2 listopada 2021 r. 

− Nr 331 w dniu 2 listopada 2021 r. 

− Nr 332 w dniu 9 listopada 2021 r. 

− Nr 333 w dniu 9 listopada 2021 r. 

Przedmiotem 319. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
11 października 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO 
Wysokich Lotów”, 

− przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy 
Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”, 

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

− zatwierdzenia Listy ocenionego projektu oraz wyboru projektu do dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V 
Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty 
z  zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014-2020 nabór 
nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-019/21, 

− decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/21 
pn.: „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – 
Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap I” 
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w  ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0029/17 
pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski 
w ramach MOF Tarnobrzeg”, realizowanego przez Gminę Baranów Sandomierski 
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa 
kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

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

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Gać na lata 2021-2027, 

− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2021r. 
realizowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej, 

− zmiany uchwały Nr 256/5084/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej  
dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. 
Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja 
pomieszczeń II piętra budynku przy ul. M. F. Focha w Przemyślu na Oddział 
Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu”, 

− powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Rzeszowie, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej w Lipie w km 0+002,5 do km 0+480), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi 5 KDZ w Jaśle), 

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

− zmiany Uchwały Nr 265/5251/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  
(do zawarcia umowy dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy 
Państwowe w zakresie działki 52/4 obręb Stuposiany), 

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

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

− wyrażenia zgody na dokonanie przeniesienia wierzytelności z umowy zawartej 
z Województwem Podkarpackim a Serwis Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Sp. k. 
Lisi Ogon na Santander Bank Polska S.A., 

− zmiany Uchwały Nr 128/2982/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 2 marca 2020 r. dotyczącej upoważnienia osób do czynności 
związanych z realizacją projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 
PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego” POIS.05.02.00-00-
0021/17, 
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− przyjęcia aktualizacji Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na 2021 rok, 

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

− wyrażenia zgody na przeprowadzenie głosowania pisemnego w przedmiocie 
podjęcia uchwały w sprawie wyboru Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro 
Maklerskie jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki akcyjnej 
powstałej po przekształceniu POLREGIO sp. z o.o., 

− przyznania stypendiów w ramach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie 
zagubić talentu”, 

− przyznania nagród pieniężnych w ramach Programu wspierania młodzieży 
uzdolnionej „Nie zagubić talentu”, 

− wystąpienia o wydanie opinii dotyczących powołania dyrektora Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie, 

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

− wyrażenia zgody na czasowe udostępnienie dla Ośrodka Kultury w Medyni 
Głogowskiej eksponatów i zdjęć archiwalnych pochodzących ze zbiorów Muzeum 
Etnograficznego im. Franciszka Kotuli Oddziału Muzeum Okręgowego 
w Rzeszowie, 

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

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

− przystąpienia do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami  
dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie wskazania miejsca 
spełniającego warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych przez Krajową 
Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu 
Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów, 

− przyjęcia procedur w ramach PROW na lata 2014 – 2020, 

− powołania Komisji Konkursowej, 

− zmiany Uchwały Nr 280/5589/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 maja 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie 
współwłasności nieruchomości, 

− wyrażenia zgody na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu 
kulinarnego, 

− wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego  
dla „PODKARPACKIEGO LIDERA EKONOMII SPOŁECZNEJ” wyłonionego 
w konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
w Rzeszowie w ramach projektu pozakonkursowego „Koordynacja sektora 
ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”, 

− 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. 
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Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

− zmiany Uchwały Nr XXXVII/593/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
31 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 r. w ramach 
„Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację I etapu 
koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, 

− wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania wraz z własnością 
usytuowanych na gruncie składników budowlanych, ustanowionego  
na nieruchomości położonej w Mielcu, 

− wyrażenia zgody Muzeum Zamek w Łańcucie na przedłużenie umowy najmu. 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− wszczęcia z urzędu postępowania wobec Pana Władysława Kłosiewicza i Pana 
Bogusława Kłosiewicza w sprawie solidarnej odpowiedzialności członków zarządu 
za zaległe zobowiązania Fundacji Pro Academia Narolense, z tytułu zwrotu 
środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich oraz innych należności związanych z realizacją projektów 
finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetek od tych środków i od tych 
należności, uzyskanych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu 
pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Narolu na potrzeby 
międzynarodowego centrum artystycznego „Akademia Narolska”, 

− uzgodnienia projektu VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuryłówka, 

− zaliczenia wpłaty w kwocie 800 zł dokonanej przez Beneficjenta – Aleksandra 
Szkaradek na poczet należności głównej z tytułu zwrotu środków przeznaczonych 
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
w kwocie 423,44 zł, w tym 359,92 zł z EFRR i 63,52 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: 376,56 zł, w tym 320,08 zł odsetki od EFRR i 56,48 zł odsetki 
od środków z budżetu państwa. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

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

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja o zleceniach płatności ze środków EFRR i EFS przekazanych do Banku 

Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz beneficjentów 
przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie w ramach RPO WP 2014 – 2020 we wrześniu 2021 r.  

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

3. Informacja na temat udzielania pomocy indywidualnej projektom realizowanym  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
2014 – 2020 – stan na dzień 30 września 2021 r.  
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4. Informacja w sprawie projektu „Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona 
bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat”, w ramach Funduszy 
Norweskich i EOG. 

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

6. Informacja w sprawie udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego 
z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2021. 

7. Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu udziałów Województwa w podatku 
dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych 
(PIT). 

8. Informacja o działalności spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego. 
9. Wniosek o akceptację dotyczący współpracy Województwa Podkarpackiego  

i Gminy Przemyśl w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania 
pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dynów – 
Domaradz polegająca na budowie chodnika w m. Ostrów” oraz „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa polegająca  
na budowie chodnika w m. Hermanowice”. 

10. Wniosek o rozważenie możliwości zwiększenia środków finansowych 
przeznaczonych na stypendia przyznawane w ramach Programu wspierania 
młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. 

Przedmiotem 320. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
14 października 2021 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

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

− zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu  
w Województwie Podkarpackim. 
 

Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

 
Przedmiotem 321. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
15 października 2021 r. były następujące tematy: 
 
Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie: 

− rozpatrzenia petycji dotyczących uchylenia Uchwały Nr VIII/140/19 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2019 r., 

− rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego.  
 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych w 2021 r. Marszałkowi 

Województwa Podkarpackiego przez członków Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, Skarbnika Województwa Podkarpackiego, Sekretarza 
Województwa Podkarpackiego, kierowników wojewódzkich samorządowych 
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jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, wojewódzkich osób 
prawnych Województwa Podkarpackiego oraz osób wydających decyzje 
administracyjne w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

 
Przedmiotem 322. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
18 października 2021 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− zmiany Uchwały Nr XL/676/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  

27 września 2021 roku w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg wojewódzkich 
na terenie województwa podkarpackiego,  

− udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Trzebownisko przez Województwo 
Podkarpackie, 

− udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głogów Małopolski przez Województwo 
Podkarpackie, 

− przystąpienia Województwa Podkarpackiego do tworzonego Stowarzyszenia 
„Podkarpacka Dolina Wodorowa” z siedzibą w Rzeszowie.   

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie pomocy finansowej Gminie Miastu Rzeszów na realizację 

zadania „Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie  
przy ul. Wyspiańskiego 22”.  

2. Informacja na temat planowanego ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie 
stypendiów dla uczniów w ramach projektów pn. „Wsparcie stypendialne  
dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022”  
oraz pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne –  
rok szkolny 2021/2022”. 

 
Przedmiotem 323. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
19 października 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia zaktualizowanego Uszczegółowienia Podręcznika Beneficjenta  
w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0002/19 
pn. „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych  
w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji 
zanieczyszczeń wód i gleb”, realizowanego przez Gminę Cisna w ramach osi 
priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0535/17, 
pn. „Budowa małej instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Krościenko Wyżne 
przez firmę: Arch. Piotr Jurczak Pracownia Projektowo Usługowa” realizowanego 
przez Arch. Piotr Jurczak Pracownia Projektowo Usługowa, w ramach osi 
priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0037/18 
realizowanego przez SANUS Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna 
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gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021 – 2030, 

− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (dotyczącego wydania 
opinii dla lokalizacji inwestycji pn.: Budowa infrastruktury kolejowej obejmującej:  
tor mijankowy, dwa perony kolejowe wraz z wyposażeniem i dojściami, obiekty 
inżynieryjne, drogę, przejazd kolejowo – drogowy, elektroenergetykę, teletechnikę 
oraz urządzenia do sterowania ruchem kolejowym w kilometrze od 24,338  
do 25,416 linii kolejowej nr 106”), 

− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (dotyczącego wydania 
opinii dla inwestycji pn.: Budowa peronu nr 1 z wyposażeniem i dojściem  
w kilometrze od 7,542 do 7,715 linii kolejowej nr 106), 

− zmiany Uchwały Nr 310/6148/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 7 września 2021r. w sprawie zaopiniowania wniosku PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A. (dotyczącego wydania opinii dla inwestycji  
pn.: Budowa infrastruktury kolejowej obejmującej: tor mijankowy, tor linii kolejowej  
nr 626, peron kolejowy wraz z dojściem i wyposażeniem, mosty kolejowe, sieć 
trakcyjną, elektroenergetykę, teletechnikę, budynek nastawni kolejowej  
z przyłączami i kontenerem agregatu prądotwórczego, drogę dojazdową  
wraz z miejscami postojowymi w kilometrze od 58,615 do 60,862 linii kolejowej  
nr 71), 

− zawarcia aneksu nr 11 do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/53/14 z dnia  
11 kwietnia 2014 r., dotyczącej realizacji projektu Ministerstwa Funduszy  
i Polityki Regionalnej pn. „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” 
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, 

− zawarcia Umowy z Gminą Dydnia, 

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

− 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, 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

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

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

− ustalenia dodatkowego terminu naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej  
na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie poziomu 
sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, 

− zmiany Regulaminu Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej 
Rzeczypospolitej, 
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− przyjęcia protokołu z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania Statutu Centrum Kulturalnemu 
w Przemyślu, 

− wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury  
w Rzeszowie dodatkowego zadania na rzecz macierzystej instytucji, 

− wyrażenia zgody na wypożyczenie dla Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” 
Ziemia Przemyska historycznego sztandaru znajdującego się w zbiorach Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

− złożenia wniosku o dofinansowanie zadania, 

− wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadań i złożenia 
Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi 
w 2021 roku, 

− wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji zadań i złożenia 
Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2021-2025 w 2021 roku na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet 
Samorządności”, 

− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Piotrowi Kędrkowi - do sporządzania i podania 
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia  
lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie, stanowiących 
własność lub pozostających w użytkowaniu wieczystym Województwa 
Podkarpackiego), 

− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Zbigniewowi Krysie - do sporządzania i podania 
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia  
lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie, stanowiących 
własność lub pozostających w użytkowaniu wieczystym Województwa 
Podkarpackiego), 

− przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Podkarpackiego Programu 
Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024”, 

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zmień 
wspomaganie w mądre działanie 2.0” przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Diecezji Rzeszowskiej, 

− 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 VIII. Zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr 13/1/2018 w miejscowości Ropczyce, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 1/2020 w miejscowościach Blizna, Kamionka, Kozodrza i Skrzyszów w gminie 
Ostrów – część I.   
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Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− określającej zobowiązanie Beneficjenta – Control Szałyga Wojciech spółka jawna  
z siedzibą w 37-716 Orły, która realizowała projekt pn. „Dywersyfikacja działalności 
poprzez budowę i wyposażenie stacji kontroli pojazdów z warsztatem 
mechaniczno-wulkanizacyjnym” w oparciu o  umowę nr: UDA-RPPK.01.01.00-18-
042/09-00 z dnia 6 kwietnia 2011 roku zawartą w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
do zwrotu wypłaconej części dofinansowania w kwocie 728 041,36 zł  
oraz orzekająca o solidarnej odpowiedzialności wspólników spółki Control Szałyga 
Wojciech spółka jawna z siedzibą w Orłach i zobowiązująca ich do zwrotu solidarnie 
kwoty 1 172 870,36 zł, 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak  
RG-II.2501.16.319.2016.UZ z dnia 12.07.2016 r., 

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

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

Podkarpackiego do projektu Kontraktu Programowego dla Województwa 
Podkarpackiego przesłanego w dniu 9 sierpnia 2021r. 

2. Informacja dotycząca wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. dotyczącego 
wydania opinii dla inwestycji pn.: Budowa infrastruktury kolejowej obejmującej:  
tor mijankowy, dwa perony kolejowe wraz z wyposażeniem, obiekty inżynieryjne, 
elektroenergetykę, teletechnikę w kilometrze od 11,060 do 11,850 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””. 

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

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

5. 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. 

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

7. Informacja dotycząca dodatkowych asyst w ramach projektu Podkarpacki System 
e-Administracji Publicznej (PSeAP-2). 

 
Przedmiotem 324. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
25 października 2021 r. był następujący temat: 
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Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany uchwały w sprawie 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, 

− zmiany uchwały w sprawie 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. 

 
Przedmiotem 325. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
26 października 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− zmiany Instrukcji realizacji projektów w osi priorytetowej X Pomoc techniczna RPO 

WP na lata 2014-2020, 
− przyjęcia projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0075/17, 

pn. „Odnawialne Źródła Energii dla lokalnej społeczności w nowatorskim projekcie 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie” realizowanego przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową w Łańcucie, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  
2014-2020, 

− decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21  
pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – 
Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap II”  
w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

− zmiany Uchwały Nr 192/3948/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru 
projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie  
1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój 
MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc 
inwestycyjna) (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „GRANMAR” 
Helena Szmyd), 
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− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 
− przedłużenia terminu publikacji Raportu z konsultacji społecznych projektu 

Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 
2030, 

− zawarcia Umowy z Gminą Stary Dzików, 
− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  

w Krośnie na zakup aparatury i sprzętu medycznego, 
− zmiany uchwały Nr 319/6385/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania Rady Społecznej 
przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

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

− jednostronnego rozwiązania umowy Nr EN-IV.514.2.55.2021 pod tytułem: 
Upowszechnianie kultury fizycznej w Województwie Podkarpackim w 2021 r. 
poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych na realizację zadania 
publicznego pn. Organizacja jubileuszu 75-lecia "STALI" SANOK oraz amatorskich 
turniejów towarzyszących imprezie ze skutkiem natychmiastowym, 

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

− wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gminą Miejską Lubaczów, 
− promocji samorządu województwa poprzez wykonanie w Belgii muralu 

dedykowanego generałowi Stanisławowi Maczkowi, 
− realizacji operacji EKOGALA – międzynarodowe targi produktów i żywności 

wysokiej jakości, 
− upoważnienia do przeprowadzenia postępowania związanego z aktualizacją Planu 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie 
wskazania miejsca spełniającego warunki magazynowania odpadów  
dla zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, 
Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony 
Środowiska transportów odpadów, 

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

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

− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Wojewódzki 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w ramach 
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r.,  

− przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej  
pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku  
w województwie podkarpackim, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (348 330 zł), 
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (127 440 zł), 
− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 
− planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2021 r., 
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− 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. 

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  

w Krośnie, 
− wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Komańcza. 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− wydłużenia terminu na wydanie decyzji w sprawie zwrotu przez IT Service  

Sp. z o.o., środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków europejskich przyznanych na podstawie umowy  
o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0446/17-00 pn. „Stworzenie  
i wdrożenie przez przedsiębiorstwo IT Service nowego systemu pozwalającego  
na świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na łączeniu zleceń 
transportowych i optymalizacji spedycji” z dnia 10 kwietnia 2018 r. (z późn. zm.), 
wszczętej Postanowieniem Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
27 kwietnia 2021 r., 

− uzgodnienia projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaklików, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla działek o nr ew. 603, 604/7 w miejscowości Furmany w Gminie Gorzyce, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Dębica, obszaru w miejscowości Pustków, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Gać – obszar południowy. 

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

Podkarpackiego do projektu Kontraktu Programowego dla Województwa 
Podkarpackiego przesłanego w dniu 9 sierpnia 2021 r. 

2. Informacja o projekcie programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej  
na lata 2021-2027. 

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

4. Informacja na temat przeniesień w planie wydatków dokonanych w miesiącu 
wrześniu 2021 roku przez: Marszałka Województwa Podkarpackiego, Dyrektora 
Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu, Dyrektora Zespołu Karpackich Parków 
Krajobrazowych w Krośnie, Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  
w Krośnie, Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu oraz 
Dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. 

5. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie rozszerzenia stref biletu 
zintegrowanego „pociąg + autobus”. 

6. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie zmiany oferty połączeń 
kolejowych na linii 25 w relacjach Dębica – Mielec i Mielec – Dębica. 

7. Informacja na temat wniosku Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana 
Pawła II w Krośnie o poręczenie zwiększenia kredytu restrukturyzacyjnego. 

8. Informacja na temat możliwego ataku hakerskiego w Wojewódzkim Zespole 
Specjalistycznym w Rzeszowie. 
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9. Informacja na temat zadania pn. „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego  
w zakresie poprawności stosowania przez Samorząd Województwa 
Podkarpackiego zasad zapewniających równe traktowanie i poszanowanie 
różnorodności”. 

 
Przedmiotem 326. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
26 października 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.,  

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 

Pozostałe tematy: 
1. Prace nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 
 
Przedmiotem 327. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
27 października 2021 r. był następujący temat: 

  
Prace nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 
 
Przedmiotem 328. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
28 października 2021 r. był następujący temat: 

  
Prace nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 
 
Przedmiotem 329. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
29 października 2021 r. był następujący temat: 
 
Prace nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 
 
Przedmiotem 330. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
2 listopada 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

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

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

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Padew Narodowa, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa publicznych dróg powiatowych - ulic Asnyka, Grottgera 
i Bardowskiego wraz z przebudową publicznych dróg powiatowych ul. Plac 
J. Kilińskiego i Batorego w Rzeszowie), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sieniawa - 
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Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska polegająca na budowie 
mostu w km 125+802 na rzece Lubienia wraz z rozbudową dojazdów  
oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej,  budowli  
i urządzeń budowlanych w m. Rudka), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej wraz z miejscami postojowymi w m. Sobniów), 

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Fredropol na lata 2021 – 2030, 

− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinków gazociągu 
DN100 w m. Przychojec”, 

− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego 
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinków gazociągów 
DN600 i DN 700 Granica Państwa – Węzeł Maćkowice” Część nr 2: odcinek  
w m. Przemyśl, 

− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 

− udzielenia upoważnienia do reprezentacji Województwa Podkarpackiego 
w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia „Podkarpacka Dolina Wodorowa” 
z siedzibą w Rzeszowie, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu 
SPZOZ na nieodpłatne przekazanie ambulansu sanitarnego wraz z niezbędnym 
wyposażeniem medycznym – nosze transportowe i krzesło kardiologiczne, 

− wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie na zmianę wierzyciela, 

− zawarcia Umów z jednostkami samorządu terytorialnego w związku 
z wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), 

− przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, 

− ustalenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Województwa 
Podkarpackiego, 

− zmiany Uchwały Nr 302/5980/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Honorowego 
i Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza, 

− przedstawienia korekty informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2021 r. 
planu finansowego instytucji kultury podległej Samorządowi Województwa, 

− powołania Rady Muzeum przy Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 

− 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, 

− przekazania pieczęci do Mennicy Polskiej S.A., 

− zmiany Uchwały nr 253/4989/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia  zakresu rzeczowo-
finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, 
Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na rok 2021 zmienioną uchwałą nr 299/5878/21 
Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 21 lipca 2021 r., 
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− zmiany Uchwały nr 290/5720/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
21.06.2021 r. w sprawie realizacji zadań przez Departament Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie edukacji 
ekologicznej, 

− wydania opinii do dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lutowiska 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., 

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

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie 
izolatorium dla osób bezdomnych z woj. podkarpackiego”.  

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

− nadania Statutu Centrum Kulturalnemu w Przemyślu, 

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

− zmiany uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Państwowego Gospodarstwa  
Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak  
RG-II.2501.16.184.2017 z dnia 16.05.2017 r., 

− wygaszenia trwałego zarządu na działkach numer 12/1 i numer 12/2 położonych 
w Rzepedzi gm. Komańcza, powstałych w wyniku podziału działki numer 12,  
dla której trwały zarząd ustanowiono decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 
10.03.2014 r. znak: N-V.7571.11.2014.  

 
Pozostałe tematy: 
1. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności, dotyczących POWER Perspektywy 

Finansowej 2014 – 2020, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) 
oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu wrześniu 2021 r.  

2. Informacja o zwrotach środków dokonanych na rachunek Ministra Finansów, 
dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, odnoszących się do projektów POWER 2014 – 2020 
oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013. 

3. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie przyjęcia modelu realizacji 
przyszłorocznej oferty przewozowej w ramach rozkładu jazdy pociągów edycji 
2021/2022. 
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Przedmiotem 331. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
2 listopada 2021 r. był następujący temat: 

  
Prace nad projektem budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 
 
Przedmiotem 332. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
9 listopada 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0003/17 
pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Korczyna”, 
realizowanego przez Gminę Korczyna w ramach osi priorytetowej III „Czysta 
energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0014/16,  
pn. „Przebudowa Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku oraz wykonanie prac 
konserwatorskich przy budynku synagogi w Lesku” realizowanego przez Gminę 
Lesko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/18,  
pn. „Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę 
zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki” 
realizowanego przez Bieszczadzki Park Narodowy w ramach osi priorytetowej IV 
„Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.05.00-18-0001/19,  
pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0035/17  
pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki 
na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 
Podgórze” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjenta Facility Management 
Go Damian Budziwół (dawniej: BUD-SYSTEM Damian Budziwół) oraz zmiany 
Uchwały Nr 62/1523/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wyboru projektów  
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 
Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój 
MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18 regionalna pomoc 
inwestycyjna), 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie Projektu Beneficjenta ZETO-RZESZÓW 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 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  
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na lata 2014-2020 (nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 regionalna pomoc 
inwestycyjna), 

− wydania opinii dla inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV 
Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej”, 

− realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie projektu pilotażowego 
finansowanego z Funduszu Pracy pn. „Model superwizji w poradnictwie 
zawodowym”, 

− zmiany uchwały nr 62/1358/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 2 czerwca 2015 r., 

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

− zabezpieczenia środków finansowych, 

− udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia  
i Polityki Społecznej (dot. projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku  
z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2”), 

− zawarcia Umowy z Gminą Błażowa w 2021 roku, 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie (dot. projektu pn. „Budowa drogi łączącej Ośrodek 
Szkolenia Wojsk Lądowych - Dęba z Placem Ćwiczeń Taktycznych Lipa  
wraz z budową mostu na DW 854 na rzece San w ciągu osi przeprawy (Czekaj 
Pniowski)”), 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie (dot. postępowań administracyjnych dotyczących 
zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanałów technologicznych  
w ramach realizacji inwestycji w zakresie likwidacji szkód powodziowych  
na drogach wojewódzkich), 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Niwiska, 

− ustalenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 
zimowym 2021/2022, 

− 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, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej, przedłużenie ul. Przemysłowej – odcinek ”C”  
w m. Ropczyce od km 1+240 do km 2+255 wraz z niezbędną infrastrukturą  
i przebudową sieci uzbrojenia terenu), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej Sośnice – Rzeki na odcinku od km 0+154,30 do km 
0+440,86 wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci w miejscowości 
Wielopole Skrzyńskie), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1345R Lubzina – Okonin), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 107629R ul. Południowa na odcinku od km 0+000 
do km 1+173 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu 
w m. Sędziszów Małopolski), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Kompleksowa przebudowa dróg w Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego  
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w Horyńcu Zdroju – II etap obwodnicy DLU droga gminna nr G105064R ul. Wodna  
w km 0+460 – 1+010, ul. Rolna w km 0+000 – 0+270), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza, 
polegająca na budowie chodnika na długości ok. 270 m w m. Kozodrza), 

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

− powołania Komisji Stypendialnej w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia 
Marszałka Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2021/2022, 

− przystąpienia do programu „Laboratoria Przyszłości”, 

− zmiany 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,  

− zmiany 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,   

− zmiany formy prawnej wykonywania działalności gospodarczej, 

− wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji zadań i złożenia 
Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2021-2025 w 2021 roku na realizację I etapu koncepcji „Uniwersytet 
Samorządności”, 

− wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadań i złożenia 
Rozliczenia z realizacji zadania w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi 
w 2021 roku, 

− powołania Komisji Konkursowej, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− wydania opinii do projektu dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kolbuszowa 
na lata 2013 – 2030”, 

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

− wyrażenia woli na zawiązanie partnerstw i przystąpienia do realizacji projektu  
pn. „Skills Transfer. From School To Work Transition – Innovative models  
of cooperation”, przez Województwo Podkarpackie/Wojewódzki Urząd Pracy  
w Rzeszowie, w ramach programu ERASMUS+. Obszar: Partnerstwa na rzecz 
współpracy organizacji i instytucji, Akcja 2: współpraca organizacji i instytucji – 
partnerstwa w zakresie współpracy w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych, 
edukacji szkolnej, młodzieży, z wyjątkiem partnerstw przedkładanych przez 
europejskie organizacje pozarządowe, 

− Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022, 

− wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej  
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lesku. 
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Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− uzgodnienia projektu zmiany nr 2/2020 Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza, 

− uzgodnienia projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jarosław „Makowisko 1”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w rejonie ul. Rzeszowskiej w Kolbuszowej, 

− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Nr 9/2006 w miejscowości Bratkowice, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  
w miejscowości Rudna Wielka „Przy Cmentarzu”. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− zmiany decyzji z dnia 18 marca 2003 roku znak GT.I-7014/16/5/03, zmienionej 
decyzją z dnia 12 lutego 2008 roku znak: G.T.VI-7014/16/1/08, zmienionej decyzją 
z dnia 11 października 2011 roku znak: GG-II.2501.16.206.2011.UZ, zmienionej 
decyzją znak: RG-II.2501.16.513.2018.UZ z dnia 11 grudnia 2018 roku. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uznanie za kwalifikowalne wydatków 

dotyczących nabycia nieruchomości w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii 
kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz (dokumentacja projektowa + 
przedprojektowa)”. 

2. Informacja dotycząca korekty zgody na czasową nadkontraktację w działaniu 3.1 
Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

3. Informacja w sprawie systemu instytucjonalnego programu regionalnego Fundusze 
Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 

4. Informacja o kwotach będących w postępowaniach sądowo-administracyjnych  
lub w postępowaniu egzekucyjnym w ramach RPO WP 2007-2013, pozostających 
do odzyskania ze środków europejskich i budżetu państwa, które mogą stanowić 
obciążenie budżetu Województwa, o kwotach odzyskanych oraz o kwotach 
wypłaconych ze środków własnych Województwa Podkarpackiego według stanu 
na dzień 30 września 2021 r. 

5. Informacja o realizacji scaleń gruntów na terenie województwa podkarpackiego  
w ramach PROW 2014-2020. 

6. Zestawienie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów do zmian  
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. na sesję Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w m-cu listopadzie br. 

7. Tabelaryczne zestawienie wniosków o dokonanie zmian limitów wydatków w WPF 
– listopad br. 
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Przedmiotem 333. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
9 listopada 2021 r. był następujący temat: 

  
Informacja w sprawie wstępnego projektu programu regionalnego Fundusze 
Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 

 

 


