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INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w okresie od 15 listopada 2021 r. do 7 grudnia 2021 r. 

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

− Nr 334 w dniu 15 listopada 2021 r. 

− Nr 335 w dniu 16 listopada 2021 r. 

− Nr 336 w dniu 18 listopada 2021 r. 

− Nr 337 w dniu 22 listopada 2021 r. 

− Nr 338 w dniu 23 listopada 2021 r. 

− Nr 339 w dniu 25 listopada 2021 r. 

− Nr 340 w dniu 29 listopada 2021 r. 

− Nr 341 w dniu 30 listopada 2021 r. 

− Nr 342 w dniu 7 grudnia 2021 r. 
 
Przedmiotem 334. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
15 listopada 2021 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− udzielenia Gminie - Miasto Rzeszów pomocy finansowej, 

− udzielenia w 2022 roku z Budżetu Województwa Podkarpackiego dotacji  
dla Powiatu Sanockiego na realizację wakacyjnych połączeń kolejowych w relacji 
Łupków – Sanok w ramach zadania pn. „Lokalny Transport Zbiorowy”,  

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

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

− zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 
2021-2045.  
 

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego  
na 2022 rok, 

− przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Podkarpackiego na lata 2022 – 2045. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Oferty lokat w Santander Consumer Bank. 
 
Przedmiotem 335. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
16 listopada 2021 r. były następujące tematy: 
 
 
 



Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− zmiany Uchwały Nr 74/1621/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do wykonywania wszelkich czynności 
związanych z pełnieniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie roli 
Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym 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), 

− zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających 
raportowaniu do Komisji Europejskiej, 

− zakończenia kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 
− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej  

w Tarnobrzegu na przyjęcie darowizn, 
− zmiany Uchwały Nr 251/4963/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zlecenia realizacji zadań z zakresu 
medycyny pracy w roku 2021, 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Bukowsko, 
− zmiany Uchwały Nr 249/4906/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów 
dróg wojewódzkich w 2021 roku, 

− uruchomienia dodatkowych połączeń na linii kolejowej nr 25 w rozkładzie jazdy 
pociągów edycji 2021/2022, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Rozbudowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą gminną – osiedle Janda 
i drogą powiatową nr 1241R na długości – 150 mb wraz z budową miejsc 
parkingowych przy targowisku miejskim w Nowej Sarzynie”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 107638R ul. Głowackiego w Sędziszowie 
Małopolskim”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Rozbudowa ulicy Jasnej w m. Pruchnik”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1152R klasy „Z” – zbiorczej Borowa – 
Czermin – Wola Mielecka – Kiełków Przecław km 21+525,10 do 22+881,04  
w m. Kiełków”), 

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

− zwiększenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego, 
− udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu 

podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego  
w 2021 roku, 



− przystąpienia do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, 
− informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021, 
− przyjęcia protokołu z przebiegu 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, 

− przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości 
jako elementu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa 
Podkarpackiego (podczas uroczystości z okazji 45. rocznicy powstania Zespołu 
Obrzędowego „Lasowiaczki”), 

− przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości 
jako elementu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa 
Podkarpackiego (podczas przedsięwzięcia pn. „Dzień Seniora”), 

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

− wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Kliniczny Szpital Wojewódzki  
nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

− udzielenia upoważnienia, 
− przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości 

jako elementu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa 
Podkarpackiego  (podczas  przedsięwzięć:  „Zamknięte w słoiku” oraz „Pokaz 
pieczenia  chleba”), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 
− 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. 

 
Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 
− przyjęcia „Apelu Sejmiku Województwa Podkarpackiego do Komisji Europejskiej  

o niezwłoczne zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy po pandemii 
COVID-19”. 
 

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, 

− powierzenia Miastu Leżajsk prowadzenia zadania pn. „Wykonanie dokumentacji 
projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Michałka na skrzyżowanie typu rondo  
w m. Leżajsk”, 

− wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie (w budynku administracyjnym oraz w budynku garażowo-
magazynowym, położonych w Jarosławiu przy ul. Traugutta 9), 

− wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie (w budynku administracyjnym przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie), 



− określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi 
włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2022 roku w województwie 
podkarpackim, 

− zmiany Uchwały Nr XXXV/562/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia 
zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku. 

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

zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Tyczyn, 
− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu osiedla jednorodzinnego „Słoneczne” w Narolu. 
 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji 

kultury za III kw. 2021 r. 
2. 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 październiku 2021 r. 

3. Informacja o stopniu realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020 
oraz Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. 

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

5. 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. 

6. Informacja w sprawie wstępnych założeń II edycji pilotażowego naboru w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

7. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa 
Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych 
osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. 

8. Informacja na temat nieruchomości położonej w Uluczu, zabudowanej budynkiem 
zabytkowej cerkwi. 

9. Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu udziałów Województwa w podatkach 
dochodowych CIT i PIT za październik 2021 r. 

10. Informacja na temat przeniesień w planie wydatków dokonanych w październiku  
br. przez kierowników jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego. 

11. Zajęcie stanowiska w sprawie zasadności wystąpienia do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o udzielenie wyjaśnienia, czy umowa leasingu operacyjnego 
wpływa na poziom zadłużenia Województwa, jego zdolność kredytową i dług 
publiczny oraz czy zobowiązania wynikające z takiej umowy można objąć 
upoważnieniem z art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

12. Omówienie kwestii ewentualnego przejęcia przez Województwo Podkarpackie 
Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie. 

 

 



Przedmiotem 336. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
18 listopada 2021 r. był następujący temat: 

  
Oferty lokat w Banku Gospodarstwa Krajowego i Santander Consumer Bank. 
 

Przedmiotem 337. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
22 listopada 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

 

Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie: 

− przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2022 rok, 

− ustalenia wysokości diet radnych Województwa Podkarpackiego, 

− ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Podkarpackiego.  
 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca działań Samorządu Województwa Podkarpackiego w celu 

poprawy jakości powietrza. 
 
Przedmiotem 338. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
23 listopada 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

− zmiany Uchwały nr 415/8680/18 z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia 
wysokości środków przeznaczonych na realizację projektów w formule 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Rzeszowskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, 

− upoważnienia do przeprowadzenia postępowania związanego ze strategiczną 
oceną oddziaływania na środowisko wraz z oceną zgodności z zasadą DNSH 
Regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0084/16 
pn. „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Łańcucie”, realizowanego przez Gminę Miasto Łańcut w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany uchwały nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 
Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój 
OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 422/8808/18  
z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r., 
uchwałą nr 483/10211/18 z dnia 16 października 2018 r., uchwałą nr 3/45/18 z dnia 
27 listopada 2018 r., uchwałą nr 20/436/19 z dnia 29 stycznia 2019 r., uchwałą 
nr 36/906/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r., uchwałą nr 62/1517/19 z dnia 16 lipca  
2019 r., uchwałą nr 69/1809/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 77/2004/19 
z dnia 24 września 2019 r., uchwałą nr 104/2468/19 z dnia 10 grudnia 2019 r., 



uchwałą nr 107/2530/19 z dnia 17 grudnia 2019 r., uchwałą nr 133/3058/20 z dnia 
18 marca 2020 r., uchwałą nr 273/5406/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. oraz uchwałą 
nr 301/5922/21 z dnia 27 lipca 2021 r., 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0085/17 
realizowanego przez Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o. w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Miasta Radymna na lata 2021-2030, 

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

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dubiecko na lata 2021-
2030, 

− zmiany składu osobowego Zespołu Zarządzania Projektem dla projektu 
pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez 
opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 
w Tarnobrzegu na zakup łóżek do intensywnej opieki medycznej, 

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

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

− uchylenia Uchwały Nr 292/5756/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej  
dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ  
z przeznaczeniem na zadanie pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego  
w Rzeszowie”, 

− 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, 

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

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Budowa drogi gminnej połączenie ul. Kazimierza Puławskiego z ul. Mehofera 
odcinek od 0+000,00 do km 511,77 w m. Ropczyce”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka – Nowa Sarzyna  
w km 6+524 do 6+658”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Działkowej w Stalowej Woli”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Budowa publicznych dróg gminnych KDZ i KDL w ramach zadania 



inwestycyjnego pn. „Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa – Przybyszówka” wraz  
z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Budowa dróg gminnych publicznych na dz. ew. 5761 i 5760/1 w m. Jeżowe”), 

− przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Wojewódzkim Zespole 
Specjalistycznym w Rzeszowie, 

− przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Wojewódzkim Ośrodku Terapii 
Uzależnień w Rzeszowie, 

− przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Specjalistycznym Psychiatrycznym 
Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, 

− przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego 
polegających na zamieszczeniu reklamy regionu na okładce płyty z kolędami  
w wykonaniu uzdolnionej muzycznie podkarpackiej młodzieży, 

− przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności 
Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz programu jego działania, 

− wydania opinii do planu wdrożenia działania Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej na rok 2022, 

− zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie stypendium Marszałka 
Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2021/2022, 

− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, 

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

− rozliczenia dotacji przyznanych Uchwałą Nr 274/5448/21 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie podziału środków budżetu 
województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji 
rolniczej w roku 2021 (z późn. zm.), 

− wydania opinii do projektu dokumentu pn. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żyraków na lata 2014-
2029 – aktualizacja”, 

− wydania opinii do projektu dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy 
Sędziszów Małopolski na lata 2017-2032”, 

− wyrażenia opinii o projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Mieleckiego na lata 2022-2025 z Perspektywą do 2029 r., 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (1.279.448,-zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (620.417,-zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (150.007,-zł), 

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

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 

− zawarcia aneksu nr 8 do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 
2018 roku, 

− udzielenia pełnomocnictwa. 
 
 



Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Milcza/2019” – etap I, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Rymanów – strzelnica sportowa”, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Rymanów 1/2020” w gminie Rymanów. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie możliwości zwiększenia dofinansowania przedsięwzięcia 

pn. „Rozszerzenie działalności Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka  
wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie”. 

2. Informacja na temat możliwości udziału Województwa Podkarpackiego  
w projektach realizowanych w ramach międzynarodowych programów Interreg 
oraz programu Horyzont Europa na lata 2021-2027. 

3. Informacja dotycząca działalności Centrum Wystawienniczo-Kongresowego 
Województwa Podkarpackiego oraz współpracy Koncesjodawcy – Województwa 
Podkarpackiego z Koncesjonariuszem – CWK Operator Sp. z o.o. w roku 2021 
(styczeń – wrzesień). 

4. Informacja z prośbą o decyzję kierunkową dotyczącą wykupu od PKP S.A. części 
gruntów niezbędnych dla potrzeb budowy zaplecza technicznego Podmiejskiej 
Kolei Aglomeracyjnej. 

5. Informacja dotycząca pojazdu serii SA109-007. 
6. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie zmiany wartości 

zaangażowanych środków na zadaniu „Rekompensata należna przewoźnikowi  
z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób – w ramach użyteczności 
publicznej PKA” celem pokrycia grudniowej transzy należnej Operatorowi 
rekompensaty za świadczenie kolejowych przewozów w ramach przewozów PKA. 

 

Przedmiotem 339. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
25 listopada 2021 r. był następujący temat: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

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

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

Przedmiotem 340. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
29 listopada 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia autopoprawek 2 do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego  
na 2021 r.  



Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie: 

− przyjęcia Stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego „Murem  
za mundurem”. 

Przedmiotem 341. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
30 listopada 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie 
konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2022 rok, 

− 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 Uchwały Nr 27/657/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji 
opracowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2021-2027, 

− 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”, 

− przyjęcia Raportu z wypełnienia przez Województwo Podkarpackie warunku 
podstawowego pn. Dobre zarządzanie krajową lub regionalną strategią 
inteligentnej specjalizacji dla Celu Polityki 1 Bardziej inteligentna Europa dzięki 
wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej w ramach 
Polityki Spójności 2021-2027, 

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

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 

− wydania opinii do projektu dokumentu pt. „Założenia do planu zaopatrzenia  
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Zarzecze na lata 2021-
2036 z perspektywą do roku 2040”, 

− zmiany Uchwały Nr 292/5757/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
29 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinasowanie 
zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

− zaakceptowania przedłożonego przez Małopolski Zakład POLREGIO cennika 
biletów jednorazowych w ofercie pozataryfowej „Połączenie w Dobrej Cenie”  
do stosowania od 12 grudnia 2021 r., 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Rozbudowa dróg gminnych ul. Węgierska Mała od km 0+004,16  
do km 0+226,72 oraz ul. Wenecja od km 0+002,77 do km 0+207,45 wraz  
z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu w m. Nowy 
Żmigród”), 



− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Budowa ulicy Kolejowej w Głogowie Małopolskim w km 0+000 – 1+012,64”), 

− wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych, 

− 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, 

− udzielenia pożyczki Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie, 

− powołania Komisji stypendialnej w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne  
dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2021/2022”, 

− powołania Komisji stypendialnej w ramach projektu pn. „Wsparcie stypendialne  
dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022”, 

− ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Scalanie 
gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 

− rozliczenia dotacji przyznanych Uchwałą Nr 274/5448/21 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie podziału środków budżetu 
województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji 
rolniczej w roku 2021 (z późn. zm.), 

− udzielenia upoważnienia, 

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Pomoc 
żywnościowa dla mieszkańców Podkarpacia”, 

− udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Przeworsk – 
instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Chałupkach  
z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie Centrum, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności 
Zawodowej "Aktywni Mimo Wszystko" w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Rzeszowie, którego organizatorem jest Polski Związek 
Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

−  zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności 
Zawodowej Nr 1 w Krośnie, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności 
Zawodowej Nr 2 w Krośnie, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności 
Zawodowej „Centrum Natura” w Budach Głogowskich, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Jarosławiu, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Maliniu, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Nowej Sarzynie, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Rymanowie Zdroju, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Starych Oleszycach, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Woli Dalszej, 



− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Woli Rafałowskiej, 

− zatwierdzenia preliminarza kosztów działania na rok 2022 Zakładu Aktywności 
Zawodowej w Woli Żyrakowskiej, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

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

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
na rok 2022”. 
 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wydłużenia terminu wydania decyzji w sprawie solidarnej odpowiedzialności 
członków zarządu za zaległe zobowiązania Fundacji Pro Academia Narolense,  
z siedzibą w Narolu, ul. Pałacowa 1/3, 37-610 Narol 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”  
(nr: RPPK.06.00.00-18-103/09) do dnia 31 grudnia 2021 roku, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części nieruchomości w granicach obrębów Józefów, Nowe Baraki, Stare 
Baraki, Zdziechowice Pierwsze oraz Zdziechowice Drugie, 

− uzgodnienia projektu VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap IIb, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren położony w rejonie ulic Obrońców Pokoju i św. Brata Alberta 
w Kolbuszowej, 

− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Michalina”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części nieruchomości w granicach obrębu Irena, 

− zaliczenia wpłaty w kwocie 800,00 zł dokonanej w dniu 08.11.2021 r.  
przez Beneficjenta – Aleksandra Szkaradka na poczet należności głównej z tytułu 
zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków europejskich w kwocie 421,28 zł oraz na poczet odsetek  
za zwłokę w kwocie 378,72 zł. 

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

w III kwartale 2021 r. w ramach realizacji RPO WP na lata 2014-2020. 
2. Informacja dotycząca wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministra Finansów  

z wnioskiem o czasową nadkontraktację w osi VIII Integracja społeczna 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. 



3. Informacja dotycząca wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministerstwa Finansów 
oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z wnioskiem o czasową 
nadkontraktację środków REACT-EU w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

4. Informacja nt. opinii i warunków Komisji Europejskiej dla realokacji środków  
w obrębie Osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna RPO WP 2014-2020. 

5. Informacja na temat projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”. 
6. Wniosek w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie możliwości udzielenia pomocy 

finansowej dla Województwa Małopolskiego przez Województwo Podkarpackie  
w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice – Jasło, 
celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej 
nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami” (w ramach programu Kolej Plus). 

7. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w zakresie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Brzozowskiemu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych stanowiących 
objazd zamkniętej DW 884 w m. Barycz. 

Przedmiotem 342. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
7 grudnia 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja  
i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki Psychiatrii ogólnej  
z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup aparatu RTG”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup tomografu 
komputerowego dla Pracowni Tomografii Komputerowej Wojewódzkiego Szpitala 
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 
Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem 
na zadanie pn. „Opracowanie aktualizacji dokumentacji technicznej i studium 
wykonalności projektu dla zadania „Przebudowa budynku nr 2 wraz z zakupem 
pierwszego wyposażenia”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Rzeszowie z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu ambulansu 
sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby działalności zespołów ratownictwa 
medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, w celu 
realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19”, 

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

− wyrażenia zgody na ustalenie opłaty za kształcenie w formie pozaszkolnej  
w Medyczno – Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  
w Jaśle w roku szkolnym 2021/2022, 



− przyjęcia zaktualizowanego Regulaminu Użytkownika Lokalnego Systemu 
Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020), 

− zmiany Uchwały Nr 276/5458/21 z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie akceptacji 
Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2021/2022 Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Rzeszowie – Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

− wyboru do dofinansowania projektów przewidzianych do realizacji w 2022 r.  
w ramach X Osi priorytetowej Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020, 

− zmiany Uchwały Nr 273/5401/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia listy 
projektów strategicznych/kluczowych rekomendowanych do objęcia wsparciem  
w ramach project pipeline, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła  
na terenie ROF” nr RPPK.03.03.03-18-0001/18 realizowanego przez 
Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

− przyjęcia Raportu z konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030, 

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

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

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Bukowsko na lata 2022-2031, 

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027, 

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

− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Zagospodarowanie odwiertów Gnojnica 4K-D, 5K, 6K – KGZ Czarna 
Sędziszowska”, 

− zmiany Zasad rozliczania wydatków poniesionych przez jednostki organizacyjne 
Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji projektu pn. Zadanie 
polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań 
rewitalizacyjnych, 

− podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa 
podkarpackiego na działania na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników  
i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku, 

− zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia nr R.U.2501.26.38.2014 z dnia 23 września 
2014 roku, 

− zawarcia aneksu nr 3 do umowy użyczenia lokalu użytkowego  
nr RR-V.041.85.2014/POPT z dnia 14 listopada 2014 r., 

− zawarcia aneksu nr 5 do umowy użyczenia lokalu użytkowego nr 1/2015, zawartej 
w Przemyślu w dniu 3 kwietnia 2015 r., 

− 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, 



− 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, 

− ustalenia „Procedury prowadzenia przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych  
przez Województwo Podkarpackie z udziałem pomocy innych jednostek 
samorządu terytorialnego”, 

− zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podkarpackiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Umowy Nr 1/2021 z dnia 29 czerwca  
2021 r., 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik — Leżajsk — Łańcut — 
Dylągówka Szklary w m. Dylągówka od km około 65+076 do km około 65+567  
wraz z odcinkami nawiązania oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi Krasne Osiedle), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej 108821R w km 0+540 do km 943 w miejscowości 
Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami 
budowlanymi”), 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 867 od km 37-142 do km 37+810 (ul. Wyszyńskiego  
w Lubaczowie)”, 

− przeprowadzenia kontroli w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie, 

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

− przyjęcia Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2022 rok, 

− zmiany Uchwały Nr 276/5473/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie wyboru Zgłoszeń w ramach 
Programu „Podkarpackie – przestrzeń otwarta”, 

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

− przyznania Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Otwarta 
Przestrzeń Kultury” dla laureata Pierwszej Nagrody Konkursu „Obraz, Grafika, 
Rysunek, Rzeźba Roku 2021”, 

− przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności 
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu oraz programu jego działania, 

− odmowy przywrócenia terminu do wykonania przez podmiot ubiegający się  
o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie  
o przyznanie pomocy, 

− akceptacji warunków ugody dotyczącej zwrotu nieruchomości zabudowanej 
budynkiem zabytkowej cerkwi w Uluczu, 



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

− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Jackowi Rudnickiemu - do występowania  
w imieniu Województwa Podkarpackiego przed sądami powszechnymi w sprawie 
z wniosku osób fizycznych o ustanowienie drogi koniecznej, prowadzonej  
przed Sądem Rejonowym w Przemyślu I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt  
I Ns 51/21), 

− udzielenia pełnomocnictwa (Pani Monice Malec - do występowania w imieniu 
Województwa Podkarpackiego przed sądami powszechnymi w sprawie z wniosku 
osób fizycznych o ustanowienie drogi koniecznej, prowadzonej przed Sądem 
Rejonowym w Przemyślu I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 51/21), 

− udzielenia pełnomocnictwa (Pani Ewelinie Leszczak - do występowania w imieniu 
Województwa Podkarpackiego przed sądami powszechnymi w sprawie z wniosku 
osób fizycznych o ustanowienie drogi koniecznej, prowadzonej przed Sądem 
Rejonowym w Przemyślu I Wydział Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 51/21), 

− rozliczenia dotacji przyznanych Uchwałą Nr 274/5448/21 Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie podziału środków budżetu 
województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji 
rolniczej w roku 2021 (z późn. zm.), 

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: „„Wesoło Kolędujmy 
Razem” – spotkanie wigilijne Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów 
Zdrój”, 

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: „Mikołajki w ruchu”, 

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: „Mikołajkowy turniej 
sportowy dla dzieci i młodzieży”, 

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: „Aby NIKT nie czuł 
się wykluczony”,  

− 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 ze zmianami, 

− 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 ze zmianami, 

− 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 ze zmianami, 

− 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  
ze zmianami, 

− 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  
ze zmianami, 



− 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  
ze zmianami, 

− 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  
ze zmianami, 

− 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 
ze zmianami, 

− 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  
ze zmianami, 

− 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 
ze zmianami, 

− 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, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (90.000,-zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. (9.400,-zł), 

− ustalenia planu finansowego dochodów pochodzących ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych (przeznaczonych  
na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających  
na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - „Laboratoria Przyszłości”), 

− ustalenia planu finansowego dochodów pochodzących ze środków Funduszu 
Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych (w ramach realizacji 
Narodowego Programu Szczepień), 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej  
w Tarnobrzegu, 

− zmiany Uchwały w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa 
Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego, 



− wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdalnie odważni - cyfrowo 
pewni”, 

− uchwalenia programu „Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej  
2021-2024”. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

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

− uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Boguchwała Koreja III – etap II, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„ZBOISKA – CMENTARZ”, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Głowienka 5” w gminie Miejsce Piastowe, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Miejsce Piastowe 3” – etap I w gminie Miejsce Piastowe, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Rogi 10” w gminie Miejsce Piastowe, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Wrocanka 4” w gminie Miejsce Piastowe, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu położonego w miejscowościach Dąbrowica, Siedleszczany, Skopanie  
i Suchorzów w Gminie Baranów Sandomierski – ETAP II. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− ustanowienia na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 
trwałego zarządu na nieruchomości położonej w miejscowości Wysoczany  
gm. Komańcza, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 
nr 56/26 o pow. 0,0946 ha, zabudowanej transformatorem wybudowanym  
ze środków jednostki. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca dostępności i przeznaczenia środków w III osi priorytetowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. 

2. Informacja w sprawie realizacji projektów Parków Energii Słonecznej. 
3. Informacja w sprawie postępu realizacji projektu pn. „Podkarpacka Platforma 

Wsparcia Biznesu” (PPWB). 
4. Informacja dotycząca raportów zamykających nieprawidłowości wykrytych  

w ramach RPO WP 2007-2013, sporządzonych za III kwartał 2021r. 
5. Informacja z realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 

(PSeAP-2). 
6. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego zadania inwestycyjnego   



pn. „Budowa budynku administracyjno - biurowego wraz z zapleczem technicznym  
na terenie RDW Lubaczów - baza w Lisich Jamach.” 

7. Zestawienie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów do zmian  
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. na sesję w miesiącu grudniu 
br.  

8. Tabelaryczne zestawienie wniosków o dokonanie zmian limitów wydatków w WPF 
– na sesję w miesiącu grudniu br. 

9. Oferty lokat w Banku Gospodarstwa Krajowego i Santander Consumer Bank. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 


