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Załącznik do Uchwały Nr 343/6819/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 14 grudnia 2021r.  

 
 

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie opinii 

i wniosków Komisji Sejmikowych i Radnych dotyczących projektu budżetu 

Województwa Podkarpackiego na 2022 rok. 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego zapoznał się z opiniami wszystkich 

Komisji Sejmikowych, wnioskami o dokonanie zmian w projekcie budżetu 

Województwa Podkarpackiego na 2022 rok oraz zbiorczą opinią Komisji Budżetu, 

Mienia i Finansów. Przeprowadzona została ponowna analiza projektu budżetu 

Województwa Podkarpackiego na 2022 rok z uwzględnieniem zgłoszonych przez 

Państwa Radnych propozycji zwiększeń wydatków na poszczególne zadania, jak 

również analiza wskazanych źródeł ich sfinansowania. 

Analizując ponownie, projekt budżetu, Zarząd Województwa postanowił 

uwzględnić w autopoprawkach wniosek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki 

Prorodzinnej i Społecznej dotyczący zwiększenia środków w dziale 851 – Ochrona 

zdrowia, w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne, w § 6220 o kwotę 1.539.500,-zł  

z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego: laseru holmowego, aparatu USG, 

urządzenia do radiochirurgii skóry, artroskopu oraz sterylizatora plazmowego  

dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek. 

Jako źródło finansowania zwiększonych wydatków budżetu, Zarząd wskazał 

przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu z lat 

ubiegłych. 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił nie uwzględnić wniosków: 

1) Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej dotyczących 

zwiększenia planu wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85111 

– Szpitale ogólne o kwotę 650.000,-zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego 

Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na: 

a) reorganizację Oddziału Chirurgii Naczyniowej – zwiększenie o kwotę  

300.000,-zł. 
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Źródło finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, § 4810 – Rezerwa ogólna. 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek. 

Stanowisko Zarządu w sprawie wniosku: 

Wniosek szpitala na zadanie „Reorganizacja Oddziału Chirurgii Naczyniowej” 

obejmował kwotę 1,8 mln zł. W związku z osiągniętymi dodatkowymi 

przychodami z tzw. finansowania covidowego w wysokości 32 mln zł  

za 9 miesięcy 2021 r. i lepszej niż zakładana w realizowanym programie 

naprawczym sytuacji finansowej jednostki za rok 2020 i prognozowanej za rok 

2021, w budżecie Województwa zabezpieczono środki w wysokości 1,5 mln zł, 

z założeniem udziału środków szpitala do brakującej kwoty 300 tys. zł. Jeśli  

w wyniku postępowań przetargowych wysokość środków koniecznych  

do realizacji zadania przekroczy 1,8 mln zł rozważone zostanie zwiększenie 

udziału środków budżetu Województwa.  

b) utworzenie transgranicznego Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego z Poradnią 

Leczenia Chorób Zakaźnych przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio  

w Przemyślu – zwiększenie o kwotę 350.000,-zł. 

Źródło finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, § 4810 – Rezerwa ogólna. 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów negatywnie zaopiniowała wniosek. 

Stanowisko Zarządu w sprawie wniosku: 

Wniosek szpitala na zadanie „Utworzenie transgranicznego Oddziału 

Obserwacyjno-Zakaźnego z Poradnią Leczenia Chorób Zakaźnych  

przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”  obejmował 

opracowanie dokumentacji na kwotę 150 tys. zł. Plany dotyczące utworzenia 

oddziału na koniec 2021 r. są we wstępnej fazie i nie jest znana szacunkowa 

wartość całej inwestycji. Jeśli w wyniku dalszych prac i postępowań 

przetargowych wysokość środków koniecznych do realizacji zadania będzie 

niewystarczająca, rozważone zostanie zwiększenie udziału środków budżetu 

Województwa w trakcie roku 2022. 

2) Indywidualnych wniosków Radnego Dariusza Sobieraja dotyczących zwiększenia 

planu wydatków w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa, w rozdziałach: 
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a) 75404 – Komendy wojewódzkie Policji na inwestycje i zakupy inwestycyjne  

do 1.000.000,-zł, tj. o kwotę 615.000,-zł, 

b) 75406 – Straż Graniczna na wydatki majątkowe do 500.000,-zł, tj. o kwotę 

250.000,-zł, 

c) 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na wydatki 

majątkowe do 1.000.000,-zł, tj. o kwotę 500.000,-zł. 

Źródło finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe. 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów nie opiniowała wniosków. 

Stanowisko Zarządu w sprawie wniosków: 

Finansowanie działalności Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży 

Pożarnej jest zadaniem administracji rządowej. Samorząd Województwa 

Podkarpackiego dostrzega olbrzymie znaczenie tych służb dla bezpieczeństwa 

mieszkańców województwa i od wielu lat wspiera ich działalność zapisując  

w budżecie Województwa corocznie dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu 

i wyposażenia specjalistycznego na ich potrzeby. Ponadto służby te dostają 

wsparcie Samorządu w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych lub 

remontowych. Poziom dofinansowania służb państwowych przez samorządy 

zawsze może być przedmiotem dyskusji z uwagi na ich olbrzymie potrzeby, 

jednak Zarząd Województwa Podkarpackiego po ponownej analizie w tym 

zakresie podtrzymał kwoty zapisane w projekcie budżetu na 2022r. 

d) Ochotnicze straże pożarne na wydatki majątkowe związane z wyposażeniem 

sal komputerowych w strażnicach w kwocie 1.000.000,-zł. 

Źródło finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe. 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów nie opiniowała wniosku. 

Stanowisko Zarządu w sprawie wniosku: 

Samorząd Województwa może wspierać działalność OSP poprzez przekazanie 

pomocy finansowej na ten cel odpowiednim gminom z obszaru działalności tych 

jednostek. Nie jest możliwe wpisanie do budżetu wydatków na pomoc 

finansową dla innych j.s.t. bez podjęcia przez organ stanowiący odrębnych 

uchwał merytorycznych. Z uwagi na brak takich uchwał wniosek Radnego nie 

może być zrealizowany. 
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3) Indywidualnego wniosku Radnego Jana Tarapaty dotyczącego przeznaczenia 

250.000,-zł na przygotowanie dokumentacji projektowej na przedłużenie 

budowanej drogi 984 i połączenie z drogą 985 od zaprojektowanego ronda 

Lotniska Mielec (ul. COP-u), lewa strona lotniska od strony Chorzelowa  

do istniejącego zjazdu wykonanego przy budowie obwodnicy Mielca, droga 985, 

28 km 300 m. 

Źródło finansowania: dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy 

ogólne i celowe, § 4810 – Rezerwa ogólna. 

Komisja Budżetu, Mienia i Finansów nie opiniowała wniosku. 

Stanowisko Zarządu w sprawie wniosku: 

Przedmiotowy zjazd z ww. drogi wojewódzkiej prowadzi wprost na teren lotniska  

w Mielcu. Poprowadzenie drogi po terenie lotniska wymaga specjalnych 

uzgodnień z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. W przypadku zlokalizowania drogi 

obchodzącej tereny lotniska należy przeprojektować geometrię zjazdu, jeżeli ma 

być to droga wojewódzka musi zostać zaprojektowane skrzyżowanie. W zakresie 

dotyczącym ustalenia kategorii drogi konieczne byłoby zapewnienie spełnienia 

przesłanek ustawowych dla kwalifikowania drogi jako kategorii wojewódzkiej. 

Droga wojewódzka zgodnie z definicją powinna zaczynać się i kończyć 

przynajmniej na drodze o tej samej kategorii. W tym przypadku propozycja 

wskazuje na połączenie nowym ciągiem drogowym drogi wojewódzkiej z drogą 

powiatową. Zakwalifikowanie odcinka do dróg wojewódzkich narzucałoby 

konieczność zmiany układu sieci dróg wojewódzkich w tym terenie. Wskazana 

lokalizacja bardziej wpisywałaby się w definicję drogi gminnej czy powiatowej. 

Biorąc pod uwagę obecne stawki rynkowe tego typu usług, proponowana kwota 

250 000,-zł jest niewystarczająca dla opracowania dokumentacji do budowy 

nowego odcinka drogi wojewódzkiej. 

Zarząd nie dysponuje dokumentacją czy koncepcją dla takiego poprowadzenia 

drogi wojewódzkiej.  

 

  


