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KZ-I.0021.1.2022.KS                             Rzeszów, 2022 – 01 -    
 
 
 

INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w okresie od 14 grudnia 2021 r. do 11 stycznia  2022 r. 

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

 Nr 343 w dniu 14 grudnia 2021 r. 

 Nr 344 w dniu 17 grudnia 2021 r. 

 Nr 345 w dniu 21 grudnia 2021 r. 

 Nr 346 w dniu 28 grudnia 2021 r. 

 Nr 347 w dniu 29 grudnia 2021 r. 

 Nr 348 w dniu 30 grudnia 2021 r. 

 Nr 349 w dniu 4 stycznia 2022 r. 

 Nr 350 w dniu 5 stycznia 2022 r. 

 Nr 351 w dniu 11 stycznia  2022r. 
 
 
Przedmiotem 343 . posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu 
14 grudnia 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

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

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
nr RPPK.01.03.00-18-0004/19 realizowanego przez KORTOJA Sp. z o.o. 
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.03.00-18-
0005/19 realizowanego przez MADEJ ANDRZEJ JAN Madej Andrzej – 
SPRZEDAŻ I SERWIS ROWERÓW - NART w ramach osi priorytetowej 
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-202, 

 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), 
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 zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030 

 określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na 2022 rok 
będących w rezerwie samorządu województwa dla samorządów powiatowych 
województwa podkarpackiego na finansowanie projektów pozakonkursowych w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
2014-2020, 

 przedłużenia realizacji kontraktu PLBU.05.01.00-18-0003/17-00 „Operation of 
the Branch Office of the ENI CBC Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-
2020 in Rzeszow, Poland” do 31 grudnia 2023 r., 

 wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych / ze środków 
Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021 r. łącznej kwoty 230 176,07 zł 
na pokrycie 50% wartości netto za wykonanie robót  
i usług realizowanych w ramach projektu pn.: „Budowa Podmiejskiej Kolei 
Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”/, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej / pn. Rozbudowa dróg gminnych nr 106313R oraz nr 133109R w m. 
Zawada wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” /, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej / pn. Budowa drogi 5 KDZ w Jaśle od km 
1+010,85 do 1+171,74/, 

 zmiany umów określających zasady przekazywania przewoźnikom dopłat do 
przewozów osób uprawnionych ustawowo do bezpłatnych lub ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego, 

 zmiany umów określających tryb i zasady przekazywania dotacji w postaci 
rekompensaty przeznaczonej na sfinansowanie strat ponoszonych przez 
operatorów publicznego transportu zbiorowego z tytułu stosowania ustawowych 
uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego, 

 zmiany uchwały Nr 147/3423/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 19 czerwca 2012 r. ustalającą zasady i tryb przyznawania 
dyrektorom podmiotu wykonującego działalność leczniczą tworzonego przez 
Województwo Podkarpackie rocznych nagród, 

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

 wyznaczenia do pełnienia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. 
Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

 zabezpieczenia środków finansowych / z budżetu województwa do wysokości 
70 000 zł na pokrycie wynagrodzeń brutto wraz z narzutami pracodawcy za 
miesiąc grudzień 2021 r. dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO 
WP w ramach projektu pn. „Zatrudnienie pracowników UMWP w Rzeszowie 
zaangażowanych w realizację RPO WP w 2022 roku” /, 

 przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

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

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

file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/343%20-%2014%20grudnia%202021/Materiały/Biuro%20O.%20Polska%20Białoruś%20Ukraina/UZ%20%20przedłużeniu%20kontraktu.doc
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/343%20-%2014%20grudnia%202021/Materiały/Biuro%20O.%20Polska%20Białoruś%20Ukraina/UZ%20%20przedłużeniu%20kontraktu.doc
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/343%20-%2014%20grudnia%202021/Materiały/Biuro%20O.%20Polska%20Białoruś%20Ukraina/UZ%20%20przedłużeniu%20kontraktu.doc
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/343%20-%2014%20grudnia%202021/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/UZ%20zabezpieczenie%20środków%20do%20końca%202021%20wersja%201.docx
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/343%20-%2014%20grudnia%202021/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/UZ%20zabezpieczenie%20środków%20do%20końca%202021%20wersja%201.docx
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/343%20-%2014%20grudnia%202021/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/UZ%20zabezpieczenie%20środków%20do%20końca%202021%20wersja%201.docx
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/343%20-%2014%20grudnia%202021/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/UZ%20zabezpieczenie%20środków%20do%20końca%202021%20wersja%201.docx
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/343%20-%2014%20grudnia%202021/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/UZ%20zabezpieczenie%20środków%20do%20końca%202021%20wersja%201.docx
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/343%20-%2014%20grudnia%202021/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/uchwała%20-%20sprawa%20%20140.doc
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/343%20-%2014%20grudnia%202021/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/uchwała%20-%20sprawa%20%20140.doc
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/343%20-%2014%20grudnia%202021/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/uchwała%20-%20sprawa%20%20140.doc
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 udzielenia przez Województwo Podkarpackie pełnomocnictwa do czynności 
wymaganych do prowadzenia indywidualnego rejestru rynku niepublicznego 
Spółki Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., 

 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania  doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok 2021, 

 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lubaczowskim, 

 przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe 
działalności Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach oraz programu 
jego działania, 

 przyjęcia treści umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe 
działalności Muzeum Podkarpackiego w Krośnie oraz programu jego działania, 

 ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Położonych na 
obszarze województwa podkarpackiego na 2022 rok, 

 wydania opinii do planu wdrożenia działania Muzeum-Zamek w Łańcucie 
w 2022 roku, 

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

 wydania opinii do projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Świlcza na lata 2021-
2032”, 

 przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach 
Działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

 zwiększenia kwoty pomocy /dla beneficjenta – Gmina Dukla w ramach operacji: 
„Przebudowa skweru zielonego przy ul. Trakt Węgierski w Dukli”/, 

 rozwiązania umowy / nr OW-IV.052.5.1.2021 na realizację operacji w ramach 
Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/, 

 rozwiązania umowy / o przyznaniu pomocy nr 01672-6935-UM0912666/21 
z dnia 15.10.2021 r./, 

 rozwiązania umowy / o przyznaniu pomocy nr 00173-6935-UM0910406/17 
z dnia 19.01.2018 r./, 

 rozwiązania umowy o dofinansowanie zawartej z Gminą Dębica w ramach 
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2014-2025, 

 rozwiązanie umowy o dofinansowanie zawartej z Gminą Iwrzyce w ramach 
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2014-2025, 

 rozwiązanie umowy o dofinansowanie zawartej z Gmina Jawornik w ramach 
Podkarpackiego Program Odnowy Wsi na lata 2014-2025, 

 rozwiązanie umowy o dofinansowanie zawartej z Gminą Olszanica w ramach 
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2014-2025, 

 rozwiązanie umowy o dofinansowanie zawartej z Gminą Tuszów Narodowy 
w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2014-2025, 

 udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji 
i Terenów Rolnych w Rzeszowie / do wykonywania czynności zwykłego 
zarządu, w imieniu Województwa Podkarpackiego, w zakresie działalności 
Jednostki oraz występowania przed sądami powszechnymi w sprawach 
cywilnych związanych z działalnością Jednostki /, 
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 potwierdzenia czynności / dokonanych przez Pana Rafała Jakima p.o. dyrektora 
Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie./, 

 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 rolnych w roku 2021 (z późn. zm.), 

 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości położonych w Cieszanowie gm. Cieszanów, 

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

 wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia 
relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, 

 przyjęcia stanowiska w sprawie opinii i wniosków Komisji Sejmikowych 
i Radnych dotyczących projektu budżetu Województwa Podkarpackiego na 
2022 r., 

 przyjęcia autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2022 -2045, 

 przyjęcia autopoprawek do Projektu Uchwały Budżetowej Województwa 
Podkarpackiego na 2022 r., 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

 przekazania Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków. 
 

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 likwidacji Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 

 powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa 
Województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, 
Warmińsko-Mazurskiego pod nazwą Dom Polski Wschodniej w Brukseli, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.. 
 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska, 

 uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzyska w miejscowości Wróblowa 
– „Wróblowa usługi”, 

 uzgodnienia projektu III zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap III, 

 uzgodnienia projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego przy ul. 
Misiągiewicza w Przeworsku, 

 uzgodnienia projektu zmiany nr 1/2018 Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego „11 listopada” 
w Przeworsku, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przy ul. Misiągiewicza i ul. 11 Listopada w Przeworsku. 
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Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie /Sędziszów Małopolski/, 

 ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie /Kawęczyn Sędziszowski/. 

 
Pozostałe tematy: 
 

 Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie opracowania Wstępnego studium 

planistyczno-prognostycznego dla linii nr 166 Dębica – Jasło, w związku 

z pismem Powiatu Jasielskiego, 

 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 listopadzie 2021 r., 

 Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu udziałów Województwa w podatku 

dochodowym od osób prawnych (CIT), 

 Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu udziałów Województwa w podatków 

dochodowym od osób fizycznych (PIT). 

 

Przedmiotem 344 . posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
17 grudnia 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 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., 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

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

 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa 
Małopolskiego na wykonanie wstępnego studium planistyczno-
prognostycznego lub dokumentu równoważnego dla Projektu pn.: „Rewitalizacji 
linii kolejowej 108 na odcinku Gorlice – Jasło, celem usprawnienia połączenia 
Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budowa łącznicy 
pomiędzy w/w liniami”.  
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Przedmiotem 345 . posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
 21 grudnia 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 przyjęcia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

 przyjęcia wzorów umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze 
środków Instrumentu REACT-EU w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wyboru projektu z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe 
Podkarpacie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 
7 Projekty z zakresu wytworzenia/modernizacji/rozwoju e-usług dostępnych 
w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na 
lata 2015-2021 oraz zmiany uchwały nr 217/4362/20 z dnia 4 listopada 2020 r. 
nabór numer RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20, 

 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 140/3157/20 z dnia 
31 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Programu 
Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 
2030 zmienionej Uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 
152/3362/20 z dnia 12 maja 2020 r. Nr 184/5515/21 z dnia 4 sierpnia 2020 r., 
Nr 239/4730/20 z dnia 23 grudnia 2020 r. oraz Nr 277/5515/21 z dnia 18 maja 
2021 r., 

 wydania opinii dla inwestycji pn.: „Rozbudowa Stacji Paliw Lotniczych MPS oraz 
budowa stacji CNG wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną na teranie 
Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Sp. z.o.o., 

 zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Niebylec na lata 2021-2030, 

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

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej /Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366R Markowizna – Wólka 
Sokołowska w km 0+00 – 0+300 (kilometraż lokalny) i budowa drogi gminnej nr 
ewid. 2156 w Sokołowie Małopolskim I nr. ewid. 1499 w Wólce Sokołowskiej 
w km 0+000 – 0+699 oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury 
technicznej/, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Pysznica na 
działkach nr. ewid. 1196, 1278, 1277/16, 1272, 1199/1. 1192/2, obręb 
ewidencyjny Pysznica (ul. Komunalna)/, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Pysznica na 
działkach nr. ewid. 1200, 1271, 1201/11, 1201/1, 1201/12. 1192/2, obręb 
ewidencyjny Pysznica (ul. Komunalna)/, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej /Budowa drogi gminnej publicznej w miejscowości Pysznica na 
działkach nr. ewid 114/6, 114/9, 114/8, 113/6, 112, 111, 109/1. 108/4, 106/1, 
104/3, 105/1, obręb ewidencyjny Pysznica/, 
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 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /Rozbudowa drogi gminnej nr G114601R ul. Zagrodniki i ul. Kmiecie 
wraz z rozbiórką i budową mostu na potoku Iwoniczanka w km 2+277 
w miejscowości Iwonicz/, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /Rozbudowa drogi powiatowej nr 2150 R Kupno – Bratkowice – 
Trzciana, polegająca na rozbiórce i budowie nowego obiektu mostowego na 
rzece Mrowla na km 13+835 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 
budowlanymi./, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /Rozbudowa drogi powiatowej nr 1333 R Czarna Sędziszowska – 
Bratkowice – Miłocin, polegającą na rozbiórce istniejącego budowie nowego 
obiektu mostowego na rzece Mrowla w km 13+451 wraz z dojazdami 
w niezbędnym zakresie oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami 
i urządzeniami budowlanymi/, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową mostu przez potok 
Słony w m. Brzostek w km 147+633, rozbiórką istniejącego obiektu oraz 
przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej/, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz budową mostu przez potok 
Budzianka w m. Bukowa w km 153+931,00, rozbiórką istniejącego obiektu oraz 
przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej./, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /Rozbudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło – Łajsce – Zręcin 
w miejscowościach Kopytowa, Żeglce, Zręcin w gminie Chorkówka wraz 
z budową i przebudową infrastruktury technicznej./ 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji 
drogowej /Rozbudowa i przebudowa drogi publicznej kategorii / gmina (nr 
103500R), klasy „D” / dojazdowej z wykonaniem robót budowlanych / prac 
polegających na remoncie drogowych obiektów inżynierskich (tj. dwóch 
przepustów) wraz z urządzeniami i instalacjami, stanowiącymi całość 
techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego (od 
kilometra 0+843,00 do kilometra 0+905,75 – rozbudowa; od kilometra 0+905,75 
do kilometra 1+003,25 – przebudowa w m. Rzemień./, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /Rozbudowa drogi publicznej klasy „D” / dojazdowej ul. Kasztanowa, 
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 875 – ul. Mielecka do skrzyżowania 
z drogą gminną nr 104154R – ul. Ks. Jerzego Popiełuszki wraz z budową kanału 
technologicznego oraz przydrożnego rowu otwartego w miejscowości Kosowy./, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – 
Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Grabownica Starzeńska na 
odcinku Szklary – Bachórz od km około 180+362 do km 186+955 wraz 
z odcinkami nawiązania oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych./, 

 zmiany uchwały Nr 257/5121/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – 
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finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  w Rzeszowie na 
2021 r., 

 przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Jeżowe, 

 wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Góra”, 

 wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacja zadania pn.: 
„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Jeżowe – Kopki 
na odcinku skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 
Podgórze”/, 

 zawarcia umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla województwa Małopolskiego, 

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

 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na 
zakup Aparatu angioCT, 

 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 
dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

 przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Rzeszowie z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego 
sprzętu tj. 2 sztuk defibrylatorów oraz respiratora na wyposażenia ambulansów 
na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego”, 

 przyznania rocznej nagrody za 2020 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala im. 
Św. Ojca Pio w Przemyślu, 

 przyznania rocznej nagrody za 2020 r. Dyrektorowi Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

 przyznania rocznej nagrody za 2020 r. Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

 przyznania rocznej nagrody za 2020 r. Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ., 

 przyznania rocznej nagrody za 2020 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka 
Terapii Uzależnień w Rzeszowie, 

 przyznania rocznej nagrody za 2020 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka 
Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli, 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisku Horyniec” Sp. z.o.o., 

 ustalenia planu kontroli problemowych i sprawdzających Departamentu Kontroli 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na rok 
2022 r., 

 przyznania nagrody rocznej dla dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie, 

 wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

 zawarcia aneksu do umowy z Powiatem Stalowowolskim o udzieleniu pomocy 
finansowej, 
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 udzielenia dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu 
podnoszenie poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego 
w 2022 r., 

 upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju, 

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

 wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia części nieruchomości 
przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu /na rzecz 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie/, 

 wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia części nieruchomości 
przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu /na rzecz 
Województwa Podkarpackiego w celu prowadzenia w nim Lokalnego Punktu 
Informacyjnego Funduszu Europejskich urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie/, 

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

 zmiany uchwały Nr 299/5908/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia służebności 
gruntowej, 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

 projektów planów finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek 
budżetowych; 

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

 zatwierdzenia planów komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
na 2022 rok. 

 
Wydanie postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 odmówienia wstrzymania wykonania decyzji Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie nr GR-I.1511.1.2020.AJ z dnia 19 października 
2021 r. utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Podkarpackiego 
nr WP-IV.433.51.13.2019.AP z dnia 14 lipca 2020 r. w stosunku do Pana 
Wojciecha Szałygi. 
 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 ustanowienia na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Boya Żeleńskiego 19a w Rzeszowie trwałego 
zarządu na nieruchomości zabudowanej, położonej w Mielcu obręb Smoczka. 
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Pozostałe tematy: 
 

 Informacja w sprawie wyrażenia zgody na ponowne uruchomienie środków ze 

zwrotów z operacji w zakresie projektu „Wdrażanie Instrumentów Finansowych 

w Działaniu 1.4 Wsparcia MŚP, Podziałaniu 1.4.2 Instrumenty Finansowe”, 

 Informacje dot. Planowanych konsultacji społecznych i wysłuchania 

publicznego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 

2021-2027 (FEP), 

 Informacja dotycząca dostępności i przeznaczenia środków w VI osi 

priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 Informacja dotycząca ZWP do roboczych uwag KE zgłoszonych do wstępnego 

projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 

– 2027, przekazanego do prac Zespołu ds. koordynacji opracowania 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2021 – 2027 wraz z decyzją odnośnie zmiany alokacji na Priorytet 

1 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka oraz Priorytet 8 Lokalny Kierowany 

przez Społeczność, 

 Informacja ws. wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu 

pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” oraz 

ewentualnego zagospodarowania środków na zakup taboru kolejowego, 

 Informacja dotycząca aktualnego stanu prac nad Programem Strategicznym 

Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do 2030 roku (okres lipiec 

– grudzień 2021 r.), 

 Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie o zwrotach środków 

dokonanych na rachunek Ministra Finansów dotyczących płatności ze środków 

europejskich realizowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 

 Informacja zbiorcza Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie o zleceniach 

płatności, dotyczących POWER Perspektywy Finansowej 2014-2020, 

przekazanych do BGK oraz płatności dokonanych przez BGK w miesiącu 

listopadzie 2021 r., 

 Informacja dotycząca „Podkarpackiej Platformy Biznesu” (PPWB), 

 Informacja na temat realizowanych oraz planowanych do realizacji projektów 

drogowych, w ramach różnych źródeł finansowania, 

 Informacja o przeniesieniach planowanych wydatków dokonywana przez 

kierowników jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego, 

 Informacja o niezrealizowanych wnioskach złożonych przez Dyrektorów 

Departamentów Urzędu w zakresie zmian w budżecie Województwa 

Podkarpackiego na 2021 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045, 

 Propozycje projektów przygotowanych w ramach naboru do Programu Interreg 

Europa Środkowa. 
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Przedmiotem 346. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
28 grudnia 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

 wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego do Polskiego 

Klastra IoT i Al. „SINOTAIC”. 

 
Przedmiotem 347. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
29 grudnia 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 zmiany Uchwały Nr 49/087/15 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 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
3 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

 zmiany uchwały nr 239/4790/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 
konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym 
w ramach III Osi Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – projekty 
parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego nalata 2014-2020, 

 zmiany uchwały nr 333/7164/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie 
zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020 (ze zm.) 
oraz wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach REACT-
EU, 

 zmiany uchwały nr 107/2528/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie 
konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wytworzenia / 
modernizacji/ rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu 
Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna oraz Projekty z zakresu 
wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach 
Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), w ramach osi 
priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności 
i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 
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124/2885/20 z dnia 18 lutego 2020 r., nabór numer RPPK.02.01.00-IZ.00-18-
004/20. 

 zmiany uchwały nr 217/4362/20 z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie 
zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie 
efektywności i dostępności e-usług Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia / 
modernizacji  / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu 
Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP 2014-2020 (ze zm.)  oraz wyboru 
projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach REACT-EU, 

 wydłużenia terminów realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0002/18 pn. 
„Trześniówka VII – rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000-
7+678 na terenie m. Zalesie Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie 
m. Tarnobrzeg - etap 1” oraz projektu nr RPPK.04.01.00-18-0003/18, pn. 
„Trześniówka VII – rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000-
7+678 na terenie m. Zalesie Gorzyckie i Trześń, gm. Gorzyce oraz na terenie 
m. Tarnobrzeg - etap 2”, realizowanych przez Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0145/19 realizowanego przez Bratex Dachy spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa w ramach osi priorytetowej 
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

 wydłużenie terminu zakończenia realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-
0146/19 realizowanego przez BESTER SKLEJKI Sp. z.o.o. Sp. k. w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

 zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Wielopole Skrzyńskie na lata 
2021 -  2030, 

 zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jodłowa na lata 2021-2030, 

 wyznaczenia likwidatora Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego 
w Rzeszowie, 

 przyjęcia projektu stanowiska negocjacyjnego Zarządu Województwa 
Podkarpackiego dotyczącego renegocjacji Kontraktu Terytorialnego dla 
Województwa Podkarpackiego, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /Budowa drogi gminnej 2KDL w Gorzycach i Motyczu Poduchowym./, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /Budowa dróg gminnych na osiedlu pod pałacem odcinek „A” od km 
0+000,00 do km 0+453,00, odcinek „B” od km 0+000,00 do km 0+056,00, 
odcinek „C” od km 0+000,00 do km 0+078,00, odcinek „D” od km 0+000,00 do 
km 0+848,00 oraz przebudowa ul. Ks. Wójcika od km 0+000,00 do km 0+581,00 
wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci./ , 

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

 powołania dyrektora Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, 

 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej 
w Przemyślu,  

 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Muzeum Kultury Ludowej 
w Kolbuszowej, 

 powołania dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, 

 powierzenia obowiązków dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku, 

 powołania dyrektora Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, 

 powołania dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 

 odwołania powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Podkarpackiego Biura 
Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 

 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Podkarpackiego Biura 
Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 

 wyrażenie zgody na zabezpieczenie środków finansowych, 

 jednostronnego rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym umowy Nr EN-
IV.515.21.1.2021 zawartej 29 kwietnia 2021 r. pomiędzy Województwem 
Podkarpackim a Podkarpackim Wojewódzkim Związkiem Piłki Ręcznej na 
realizację zadania mającego na celu podnoszenie poziomu sportowego 
zawodników Województwa Podkarpackiego w 2021 roku, 

 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
w 2022 r. – Organizacja imprez sportowych, 

 zawarcia aneksu do Umowy nr OR-IV.273.1.33.2020 z dnia 11 listopada 2020 
roku, 

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

 wydania opinii do projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czarna na lata 2021-
2036”, 

 wydania opinii do projektu dokumentu pn.: „Założenia do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Solina – aktualizacja 
z 2021”, 

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

 wyrażenia zgody na zwiększenie limitu miejsc do 25 w Regionalnej Placówce 
Opiekuńczo - Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, 

 zmiany Uchwały Nr 341/6682/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 
Województwa Podkarpackiego Gminie Przeworsk – instytucji tworzącej 
Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Chałupkach z przeznaczeniem na 
pierwsze wyposażenie Centrum, 

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

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

 planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2022 r., 

 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 

 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 

Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla 
Powiatu Brzozowskiego.  

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 wskazania nowego terminu na rozpoznanie odwołania Podkarpackiej Fundacji 
Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Mielcu, 

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

 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Czarna – Pastwiska III w miejscowości Czarna, Gmina Czarna, Powiat 
Łańcucki, Województwo Podkarpackie, 

 uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Terenów Usługowo – Produkcyjnych w miejscowości Dąbrówki, Gmina Czarna, 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Sieniawa 1/2001” dla terenów mieszkaniowych w centrum 
Sieniawy, 

 ponownego uzgodnienia projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Biedaczów 
i Gwizdów, 

 uzgodnienia projektu zmiany Nr 2 2/2021 miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu „Sokolniki I” i „Sokolniki II” gmina 
Gorzyce, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 
5/2021 z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. 
Wspólnej w miejscowości Sędziszów Młp., 

 uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego nr 5/2017 na osiedlu NIWA w Głogowie Małopolskim, 

 ponownego uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Maleniska, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów aktywności gospodarczej I w miejscowości Twierdza w Gminie 
Frysztak. 
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Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 solidarnej odpowiedzialności członków zarządu Fundacji Pro Academia 
Narolense, z siedzibą w Narolu. 

 
Pozostałe tematy: 
 

 Wniosek o zajęcie stanowiska przez Zarząd w sprawie opłat rocznych za 

umieszczenie urządzenia w pasie drogowym ponoszonych do 15 stycznia 2022 

r. w ramach projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – 

województwa podkarpackie”, 

 Informacja w sprawie przygotowania do współprowadzenia Muzeum Kresów 

w Lubaczowie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego z Powiatem 

Lubaczowskim, 

Przedmiotem 348. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
30 grudnia 2021 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 przyjęcia projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla 
Podkarpacia 2021-2027, 

 planu wydatków na zakup środków żywności i usług cateringowo – 
gastronomicznych ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 
r., 

 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r., 

 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. 

 zasad współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego a Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie, 

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

 zmiany Uchwały Nr 342/6738/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
276/5473/21 dot. Wyboru Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – 
przestrzeń otwarta”, 

 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.. 
 

Przedmiotem 349. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
4 stycznia 2022 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 przyjęcie projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020, 

file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/2021/348%20-%2030%20grudnia%202021/Materiały/Dep.%20Budżetu%20i%20Finansów/UZ%20zmiany%20w%20budżecie
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 wydania opinii dla inwestycji pn.: „Budowa grawitacyjnego kolektora kanalizacji 
deszczowej odprowadzającego wody z istniejących i projektowanych obiektów 
lotniskowych Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Sp. z.o.o do rzeki Wisłok”,  

 zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Miasta Jarosław na lata 2021-2027, 

 określenia harmonogramu postępowania likwidacyjnego Podkarpackiego Biura 
Planowania Przestrzennego w Rzeszowie, 

 zmiany Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu pn.: 
„Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami, 

 zmian regulaminu Naboru Wniosków o Kwalifikację Dostawców Usług oraz 
Walidację Usług w ramach projektu pn.: „Podkarpacka Platforma Wsparcia 
Biznesu” wraz z załącznikami, 

 zmiany Regulaminu Naboru Wniosków o umieszczenie w Wykazie 
Niezależnych Doradców w ramach projektu pn.: „Podkarpacka Platforma 
Wsparcia Biznesu” wraz załącznikami, 

 udzielenia pełnomocnictwa / do reprezentowania Województwa 
Podkarpackiego w postepowaniach odwoławczych przed Krajową Izbę 
Odwoławczą i Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej w przedmiocie 
zamówienia publicznego pn.: „Pełnienie funkcji Administratora Regionalnego 
Centrum Informacji Medycznej RCIM”./, 

 wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres 
pełnomocnictwa /na zbycie drewna pozyskanego z wycinki drzew – 1194 szt./, 

 wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres 
pełnomocnictwa / na zbycie drewna pozyskanego z wycinki drzew – sztuk 482, 
wraz z frezowaniem pni rosnących w pasie drogowym/, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej / pn. Budowa drogi 5 KDZ w Jaśle od km 1+010,85 do 1+171,74. 
Projekt wrzesień 2020./, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej / pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma – Ropczyce – 
Wiśniowa od km ok. 14+454 do km ok. 15+694 polegająca na budowie wiaduktu 
drogowego nad linią kolejową nr 91 Kraków Główny – Medyka wraz 
z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury 
technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Ropczyce. Projekt listopad 
2021 r./, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /pn. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk 
– Łańcut – Dylągówka – Szklary na odcinku Dylągówka – Szklary od km około 
63+535 do km około 65+076 oraz od km około 65+554 do km około 68+103 
wraz z odcinkami nawiązania oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych./, 

 opinii do wniosku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /pn. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109852R „Kraczkowa 
przez wieś oraz drogi gminnej publicznej nr 109851R „Kraczkowa Działy 
Zachodnie”/, 

 opinii do wniosku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /pn. Budowa drogi gminnej od km 0+000 do 0+192,0 w mieście 
Ropczyce z niezbędną infrastrukturą”./, 
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 opinii do wniosku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1329R ul. Sucharskiego 
polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 0+000,00 do km 0+645,00 
wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci uzbrojenia terenu w mieście 
Ropczyce. Projekt listopad 2021 r./, 

 opinii do wniosku o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – 
Leżajsk – Łańcut – Dylągówka z drogą powiatową Nr 1275 R „Czarna – 
Białobrzegi (granica powiatu) – Laszczyny wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dąbrówki. 
Projekt listopad 2021 r./, 

 zmiany uchwały o nadaniu numeracji drogom powiatowym i gminnym na terenie 
województwa podkarpackiego, 

 zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, 

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

 wyznaczenia Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie 
do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego, 

 reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z.o.o., 

 zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości oraz oddania w nieodpłatne 
użytkowanie nieruchomości położonej w Przemyślu, 

 wyrażenia zgody na przedłużenie porozumienia w sprawie udostępnienia 
powierzchni w budynku położonym przy ul. Lewakowskiego 7 w Krośnie dla 
Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, 

 zmiany Uchwały Nr 280/5589/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie 
współwłasności nieruchomości zmienioną uchwałą Nr 319/6408/21 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 października 2021 r., 

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

 odstąpienia od dalszego 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, 

 przyznania pomocy nabywcy przedsiębiorstwa, 

 zabezpieczenia środków finansowych /do wysokości 1 000 000 zł – na pokrycie 
wydatków związanych z prowadzeniem przez Departament Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich spraw w zakresie wdrażania Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014 – 2020./, 

 zabezpieczenia środków finansowych /do wysokości 100 000 zł – na pokrycie 
wydatków związanych z prowadzeniem przez Departament Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich spraw w zakresie wdrażania Programu Operacyjnego 
„Rybactwo i Morze” 2014-2020/, 
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 przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr nabytych w ramach operacji 
typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem 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, 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 uzgodnienia projektu Piątej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Osiek Jasielski, 

 uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „FARMA WIATROWA” w gminie Osiek Jasielski 
w miejscowościach: Osiek Jasielski, Zawadka Osiecka, Czekaj, Samoklęski, 
Pielgrzymka, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
tereny osiedla „Wzgórza” w Sokołowie Małopolskim, 

 uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Zielonka III”, 

 zaliczenia wpłaty w kwocie 800 zł dokonanej w dniu 15.12.2021 przez 
Beneficjenta – Aleksandra Szkaradka na poczet należności głównej z tytułu 
zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich w kwocie 419,52 zł w tym 369,59 z EFRR i 
6293 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 380,48 zł w tym 
323,41 odsetki od EFRR i 57,07 zł odsetki od środków z budżetu państwa, 

 wstrzymania wykonalności decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w  Rzeszowie nr GR-I.1511.1.2020.AJ z dnia 19 października 2021 r. 
utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Podkarpackiego nr WP-
IV.433.51.13.2019.AP z dnia 14 lipca 2020 r. w przedmiocie zwrotu środków 
przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków 
europejskich na dzisiejsze posiedzenie ZWP. 
 

Pozostałe tematy: 
 

 Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w celu procedowania sprawy dot. 
Zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – 
Lubaczów Hrebenne w km 38+222 z drogą powiatową Nr 1686R i drogami 
gminnymi Nr 104926R i 104955R na rondo, z jednoczesną przebudową drogi 
wojewódzkiej Nr 867 od km 38+037 – 38+313 wraz z niezbędną infrastrukturą 
w Lubaczowie”, 

 Propozycje projektów do kolejnego naboru wniosków w ramach Programu 
Polski Ład. 

 

Przedmiotem  350. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
5 stycznia 2022 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
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 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie. 

 
Pozostałe tematy: 
 

 Informacja na temat planowanego zakupu przez Samorząd Województwa 
Podkarpackiego taboru kolejowego w ramach RPO WP 2014-2020 oraz FEP 
2021-2027. 

 

Przedmiotem 351. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
11 stycznia 2022 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18.0001/19 pn. 
„Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym 
Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, realizowanego 
przez Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 
w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

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

 przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 
2021-2030, 

 przyjęcia projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa 
Podkarpackiego do roku 2030, 

 zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 

 zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Leżajskiego 
Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku, 

 zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminu Bukowska na lata 2022-2031, 

 zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Dzikowiec na lata 2021-2030, 

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

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

 uchylenia Uchwały Nr 245/4717/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia, 
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 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Rzeszowie na nieodpłatne przekazanie używanej wyposażonej karetki oraz 
samochodu, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /pn. Budowa drogi gminnej na tzw. „Drugą Wólkę” od km 0+000,00 do 
km 1+210,44 etap II, III wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci 
uzbrojenia terenu./, 

 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej /pn. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie 
– Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Grabownica Starzeńska na 
odcinku Szklary – Bachórz od km około 180+362 do km 186+955 wraz 
z odcinkami nawiązania oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych/, 

 ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat kulturalny’ na realizację 
zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury na 2022 
rok, 

 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 
Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 
w 2022 r. – Akademia Małych Zdobywców, 

 rozwiązania umowy / o przyznaniu pomocy nr 01656-6935-UM0912630/21 
z dnia 10.09.2021 r./, 

 wyrażenia/nie wyrażenia zgody na przyjęcie przedstawionego przez Syndyka 
Masy Upadłościowej projektu planu spłaty przysługujących Województwu 
Podkarpackiemu należności cywilnych, 

 upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Województwa 
Podkarpackiego do zaciągnięcia zobowiązań. 

 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu 
Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
 

 wskazania nowego terminu na rozpoznanie odwołania Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia BMP w Albigowej, od decyzji Dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z dnia 23 listopada 2021 r., znak: 
BF.534.2.1.2021. FKO, zobowiązującej Parafię Rzymskokatolicką pw. 
Narodzenia NMP w Albigowej do zwrotu środków przeznaczonych na realizację 
programów finansowych z udziałem środków europejskich wykorzystanych 
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach 
publicznych, 

 uzgodnienia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 
1/2021 przy ul. 1 Maja w Dynowie. 

 
Pozostałe tematy: 
 

 Informacja w sprawie II oraz III edycji pilotażowego naboru w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 
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 Informacja w sprawie zmiany Strategii Inwestycyjnej będącej załącznikiem do 

Umowy powierzenia z 25 września 2017 r., 

 Informacja w sprawie zwołania przez Nadzorcę Sądowego – Doradcy 

Restrukturyzacji Olejarski Czerniak Sp. z o. o. zgromadzenia wierzycieli na 

dzień 19.01.2022 r. w celu głosowania na układem zaproponowanym przez 

dłużnika Ryszarda Olejarz prowadzącego działalność gospodarczą Firma 

Handlowo Usługowa „RYN-EX” Olejarz Ryszard, 

 Informacja dotycząca projektu ESA BIC Poland. 

 

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. 
 


