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KZ-I.0021.2.2022.FK                      Rzeszów, 2022 – 02 –                
 
 
 

INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w okresie od 18 stycznia 2022 r. do 10 lutego 2022 r. 

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

− Nr 352 w dniu 18 stycznia 2022 r. 

− Nr 353 w dniu 24 stycznia 2022 r. 

− Nr 354 w dniu 25 stycznia 2022 r. 

− Nr 355 w dniu 1 lutego 2022 r. 

− Nr 356 w dniu 8 lutego 2022 r. 

− Nr 357 w dniu 10 lutego 2022 r. 

Przedmiotem 352. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
18 stycznia 2022 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− zmiany uchwały nr 239/4788/16 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 Osi III Czysta 
energia, działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej 
uchwałą nr 258/5169/17 z dnia 9 stycznia 2017 r., nabór numer RPPK.03.01.00-
IZ.00-18-002/16, 

− 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 (ze zm.) oraz wyboru projektów z listy 
rezerwowej do dofinansowania w ramach REACT-EU, 

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

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0027/19  
pn. „Wyposażenie infrastruktury gospodarowania odpadami przemysłowymi  
w firmie Metkom Sp. z o.o.”, realizowanego przez firmę Metkom Sp. z o.o.  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0115/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Hadle Szklarskie III”, realizowanego przez 
Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła  
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w Kańczudze spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0358/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Uherce Mineralne I”, realizowanego przez 
Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Stanisława Biskupa  
w Uhercach Mineralnych spółka z o.o. w ramach RPO Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zabezpieczenia środków finansowych, 
− wykreślenia programu rewitalizacji z Wykazu programów rewitalizacji gmin 

województwa podkarpackiego, 
− przyjęcia Stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmian  

w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Podkarpackiego, 
− wskazania projektów, które zostaną zgłoszone do realizacji w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach II pilotażowego 
naboru, 

− ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii  
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

− podziału środków finansowych, 
− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 

Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 
− udzielenia pełnomocnictwa, 
− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników Spółki Media-Sys Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

− zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia 
dotacji na realizację działań w ramach zadania mającego na celu podnoszenie 
poziomu sportowego zawodników Województwa Podkarpackiego w 2022 roku, 

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

− skierowania projektu uchwały o przyjęciu planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok 2022 do zaopiniowania przez związki zawodowe 
zrzeszające nauczycieli, 

− wyrażenia zgody na zaangażowanie środków Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie na realizację zadania publicznego – powierzenia prowadzenia 
regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych na terenie województwa 
podkarpackiego, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 
− zmiany Uchwały Nr 348/6934/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup 
środków żywności i usług cateringowo-gastronomicznych ujętych w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 

  
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 
− zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 

2022-2045, 
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− wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera  
w projekcie pn. „CE Odpowiedzialna turystyka - Slow Food” („CE Responsible Slow 
Food Travel”) w ramach Programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027, 

− wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera  
w projekcie pn.: „Mniejsze drogi wodne dla zrównoważonego rozwoju lokalnego  
i jakości życia Europy Centralnej” w ramach Programu Interreg EUROPA 
ŚRODKOWA 2021-2027. 
 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− uzgodnienia projektu zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, 
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

„ARŁAMÓW 1”, 
− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla rejonu ul. Błonie gmina Harasiuki, 
− zaliczenia wpłaty w kwocie 800,00 zł dokonanej w dniu 30.12.2021 r.  

przez Beneficjenta – Aleksandra Szkaradka na poczet należności głównej z tytułu 
zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych  
z udziałem środków europejskich, 

− sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2021 roku, znak: RG-II.2501.16.664.2021.KL. 
 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− zmiany decyzji z dnia 25 lutego 2002 roku znak: GT.I.7014/79/1/02, 
− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie. 
  
Pozostałe tematy: 
1. Informacja na temat projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” 

(PPWB). 
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 grudniu 2021 r. 

3. Informacja przedstawiająca kwartalne zestawienie nieprawidłowości 
niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej w ramach RPO WP 2014-
2020 za III kwartał 2021 r. 

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

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

6. Informacja dotycząca wniosku o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie 
organizacji Halowych Mistrzostw Polski U18 i U20 w Lekkiej Atletyce  
dla Podkarpackiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. 

7. Informacja w sprawie przeniesień w planach wydatków jednostek budżetowych 
Województwa Podkarpackiego. 
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Przedmiotem 353. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
24 stycznia 2022 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− powierzenia Powiatowi Mieleckiemu realizacji zadania pn.: „Rozbudowa 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 z drogą powiatową Nr 1152R w m. Wola 
Mielecka”, 

− wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienia do realizacji projektu  
pn. „Making personal learning experiences possible and visible also in a digital way 
- Das PerLen-Konzept” przez Województwo Podkarpackie/Podkarpacki Zespół 
Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach Programu Erasmus+ Sektor: 
EDUKACJA SZKOLNA KA220-SCH - Partnerstwa współpracy w sektorze edukacji 
szkolnej. 
 

Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 

− rozpatrzenia skargi na działania Marszałka Województwa Podkarpackiego, 

− przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich, 

− zmian w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− zmian w składzie osobowym Komisji Karpackiej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, 

− zmian w składzie osobowym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, 

− zmian w składzie osobowym Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− zmian w składzie osobowym Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, 

− zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, 

− zmian w składzie osobowym Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich  
i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− zmian w składzie osobowym Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, 

− zmian w składzie osobowym Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, 

− zmian w składzie osobowym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego, 

− zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego na 2022 rok. 
 

Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania celem 
realizacji zadania drogowego. 

 
Przedmiotem 354. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
25 stycznia 2022 r. były następujące tematy: 

  
 



5 
 

Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0041/17, 
pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną 
obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” realizowanego przez 
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej 
V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0003/19 
pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – 
Pruchnik – etap I” - w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0023/17 
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Maćkowice i Kosienice etap III wraz 
z ciągami uzupełniającymi w Gminie Żurawica”, realizowanego przez Gminę 
Żurawica w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego 
i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0054/17 
pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”, 
realizowanego przez Gminę Kolbuszowa, w ramach osi priorytetowej III „Czysta 
energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0147/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Leszczawa Dolna II”, realizowanego przez 
Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Czarnej koło Ustrzyk spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0271/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Leszczawa Dolna III” realizowanego przez 
Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Robotnika 
w Ustrzykach Dolnych spółka z o. o. w  ramach RPO Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0313/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Miękisz Nowy” realizowanego przez Park 
Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Śnieżnej w Miękiszu 
Nowym spółka z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0338/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Sieniawa I”, realizowanego przez Park 
Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Sieniawie Spółka z o.o., w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0339/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Wietlin” 
realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w  Wietlinie sp. z o.o. w  ramach RPO 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Wspierania Przedsiębiorczości w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego 
na 2022 r., 
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− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Rozwoju Regionalnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego  
na 2022r., 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez 
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w Likwidacji 
w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 

− ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego komunikatu 
o przyjęciu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 
2021-2030, 

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

− przyjęcia projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu 
strategicznego rozwoju transportu województwa podkarpackiego do roku 2030, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2022r. 
realizowanych przez Departament Gospodarki Regionalnej, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2022r. 
realizowanych przez Biuro Informacji o Funduszach Europejskich, 

− zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim 
im. Jana Pawła II w Krośnie, 

− zmiany w składzie Rady Społecznej przy Specjalistycznym Psychiatrycznym 
Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, 

− zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu 
Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, 

− zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu, 

− zmiany w składzie Rady Społecznej przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

− zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii 
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

− zlecenia realizacji zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2022, 

− przyznania dotacji podmiotowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy 
w Rzeszowie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w roku 2022, 

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

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie (dot. inwestycji pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi 
wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk od końca obwodnicy  
m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski”), 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie (dot. inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID i innej dla rozbudowy DW 867 
Sieniawa - Wola Mołodycka - Oleszyce - Lubaczów - Podemszczyzna - Werchrata 
- Hrebenne polegającej na budowie ciągu pieszo - rowerowego  
w km ok. 39+958 do 45+076 oraz w km 45+413 do 45+613 strona prawa  
z wyłączeniem odcinka ok. 45+076 do 45+613”), 

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

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej w km 0+000 do 0+562,11 z infrastrukturą techniczną 
w miejscowości Żyraków),  
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− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej w km 0+000,00 – 1+275,60 na terenie miejscowości 
Bobrowa Wola, Korzeniów, Nagoszyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą),  

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
(pn. Rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej Nr 106276R w km 0+000 - 
0+115,90 i budowa nowego odcinka drogi gminnej Nr 106276R w km 2+157,30 – 
2+217,80 w Pustkowie Osiedlu wraz z infrastrukturą towarzyszącą), 

− zatwierdzenia projektu umowy IRU, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 
Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 

− wyrażenia woli realizacji projektu w ramach konkursu Ministra Spraw 
Zagranicznych „Dyplomacja publiczna 2022”, 

− przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Podkarpackim Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez 
Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 

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

− zmiany Uchwały Nr 129/2799/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia sposobu wyłaniania 
przedsięwzięć promocyjno - wizerunkowych Województwa Podkarpackiego, 

− ogłoszenia otwartego konkursu Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – 
przestrzeń otwarta” w 2022 roku, 

− wyboru dyscyplin sportowych, podczas których zostaną zlecone działania 
promocyjne Województwa Podkarpackiego, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez 
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2022 rok, 

− powołania Komitetu Sterującego do spraw funkcjonowania i rozwoju Portalu 
Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez 
Departament Edukacji, Nauki i Sportu oraz nadzorowanych jednostek budżetowych 
w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2022, 

− powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. - 
Organizacja imprez sportowych, 

− powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nagrody za osiągnięcia 
w działalności sportowej, 

− określenia limitów stypendiów dla słuchaczy medyczno-społecznych centrów 
kształcenia zawodowego i ustawicznego, 

− przyznania nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe, 

− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji 
i Terenów Rolnych w Rzeszowie, 
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− powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora 
Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, 

− przyjęcia Szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 
z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2022 roku w ramach Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich 
Strategii Rozwoju Wsi, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez 
Departament Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2022 r., 

− przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół 
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2022 r., 

− przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Zespół 
Parków Krajobrazowych w Przemyślu w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2022 r., 

− przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwał 
w sprawach obszarów chronionego krajobrazu, 

− przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwał 
w sprawach parków krajobrazowych, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie w zakresie zadań obejmujących współpracę z podmiotami  
i organizacjami pozarządowymi, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.  
 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania 
młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu wsi Giedlarowa, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Mymoń” – etap I w gminie Besko, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Besko” – etap I w gminie Besko. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− wygaszenia trwałego zarządu na działce nr 507/2 położonej w  Komańczy, 
powstałej w wyniku podziału działki nr 507, dla której trwały zarząd ustanowiono 
decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.03.2014 r. znak: N-V.7571.9.2014. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca konsultacji projektu Programu Strategicznego Rozwoju 

Transportu Województwa Lubelskiego do roku 2030 (z perspektywą do 2040)  
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

2. Informacja w sprawie działań podjętych w celu ustalenia ewentualnych zobowiązań 
podatkowych Województwa Podkarpackiego wynikających z zawartej umowy 
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w  zakresie usług doradczych pomiędzy Województwem Podkarpackim 
a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju. 

3. Informacja w sprawie procedury przystąpienia Województwa Podkarpackiego  
do Polskiego Klastra IoT i AI „SINOTAIC”. 

4. Informacja w sprawie przewoźnika pn. „MIŚ” F.P.H.U Robert Wielgos  
z/s w Krośnie. 

5. Wniosek o decyzję kierunkową: ugoda z konsorcjum firm MPDiM Sp. z o.o.  
i Womost Sp. z o.o. 

 
Przedmiotem 355. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
1 lutego 2022 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, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez 
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w ramach 
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2022 rok 
realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez 
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, 

− 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), 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych na 2022 r. 
realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie nadzorowanych przez 
Departament Gospodarki Regionalnej, 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Społeczeństwa Informacyjnego w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego 
na 2022 r., 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej  
w Tarnobrzegu na zakup Videogastroskopu HD, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Rzeszowie z przeznaczeniem na „Modernizacja placów, dróg dojazdowych oraz 
pokrycia dachowego głównej bazy transportu i stacjonowania ambulansów 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  
w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie „Doposażenie aparatu USG w głowicę 
endowaginalną”, 

− przyznania dotacji podmiotowej Podkarpackiemu Centrum Medycznemu  
w Rzeszowie SPZOZ na zadanie „Poprawa efektywności funkcjonowania 
podmiotów leczniczych poprzez wdrożenie zcentralizowanej platformy zakupowej”, 

− przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego  
w Rzeszowie SPZOZ z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności 
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energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez 
termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”, 

− przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum Medycznego  
w Rzeszowie SPZOZ z przeznaczeniem na zadanie pn. „E-usługi w Obwodzie 
Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Rozbudowa  
i modernizacja Podkarpackiego Centrum Onkologii wraz z zakupem wyposażenia”, 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania: „Zakup narzędzi  
i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie z przeznaczeniem na zadanie pn. „E – usługi  
w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup aparatury i 
sprzętu medycznego”, 

− 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 Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Profilaktyka, 
diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym 
i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych 
oraz rehabilitacją”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa 
pomieszczeń II piętra w budynku „A” i „BG” użytkowanych przez Klinikę Ginekologii  
i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina  
w Rzeszowie”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Modernizacja Kliniki 
Ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa budynku 
Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej  
w  Rzeszowie”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Przebudowa Kliniki 
Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”, 

− 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 Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup systemu do nawigacji 
robotycznej dla ortopedii”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Poprawa jakości  
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i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim  
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana 
Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa dostępności  
do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła 
II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów – etap I”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana 
Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na „Zakup sprzętu medycznego: laseru 
holmowego, aparatu USG, urządzenia do radiochirurgii skóry, artroskopu  
oraz sterylizatora plazmowego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  
im. Jana Pawła II w Krośnie”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostosowanie szpitala w ramach 
„Dostępność Plus”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utworzenie Transgranicznego 
Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego z Poradnią Leczenia Chorób Zakaźnych przy 
Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup aparatu RTG z ramieniem 
C wraz ze stołem operacyjnym oraz stanowiskiem do znieczulania”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Klimatyzacja Oddziałów 
Szpitalnych budynku „A” VII-VI piętra”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Reorganizacja Oddziału Chirurgii 
Naczyniowej”, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa istniejącego odcinka drogi gminnej Nr 106276R w km 0+329,70  - 
0+733,25 i budowa nowego odcinka drogi gminnej Nr 106276R w km 0+733,25 – 
2+157,30 oraz km 2+217,80 – 2+390,55 w miejscowościach Pustków-Osiedle  
i Brzeźnica wraz z infrastrukturą towarzyszącą), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej o nr ewid. 117468R w miejscowości Zagórz wraz  
z infrastrukturą techniczną),  

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – 
etap III), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa dróg powiatowych Nr 2317R (ul. Plażowa), Nr 2316R  
(ul. Łazienna) wraz z rozbudową skrzyżowań z pozostałymi (innymi) drogami 
publicznymi i lokalną koleją wąskotorową wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną w miejscowości Dynów), 

− wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, 

− wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do Umowy Nr 2 MDR/DW865/2021  
z dnia 15 września 2021 r., 

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez 
Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych, 

− sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2021, 

file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/355%20-%201%20lutego%202022/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/UZ%20opinia%20ZRID%20Pustków%20Osiedle.doc
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/355%20-%201%20lutego%202022/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/UZ%20opinia%20ZRID%20Pustków%20Osiedle.doc
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/355%20-%201%20lutego%202022/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/UZ%20opinia%20ZRID%20Pustków%20Osiedle.doc
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/355%20-%201%20lutego%202022/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/UZ%20opinia%20ZRID%20Pustków%20Osiedle.doc
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/355%20-%201%20lutego%202022/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/UZ%20opinia%20ZRID%20Pustków%20Osiedle.doc
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− zmiany Uchwały Nr 276/5479/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− przyznania stypendiów sportowych w 2022 roku, 
− podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu  

na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, 
− przyjęcia regulaminu akcji ŁUKASIEWICZ.ART 2022 organizowanej w ramach 

wieloletniego projektu PODKARPACKIE.ART, 
− opracowania zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 

− powołania Zespołu Roboczego ds. opracowania projektu Wojewódzkiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 i kolejne lata, 

− zatwierdzenia wysokości dofinansowania ze środków PFRON kosztów działania 
zakładów aktywności zawodowej na 2022 rok, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.,  
− przekazania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego uprawnień  

do dokonywania przeniesień planowanych wydatków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpackiego, 

− przekazania Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, 

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

− przekazania kierownikom jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego 
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (jednostki 
oświatowe), 

− przekazania kierownikom jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego 
uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,  

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń o łącznej powierzchni 20,37 m2 przez 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, 
− wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki przez Wojewódzki Szpital 

Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, 
− wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego w ramach 

Programu Interreg Europa. 
 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Jarosław – „Obszar Południe”, 
− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Jarosław – „Obszar Wschód”, 
− uzgodnienia projektu zmiany nr 322/3/2021 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego nr 283/6/2016 w rejonie ul. Strzelniczej i ul. Szewskiej  
w Rzeszowie,  

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
nr 323/4/2021 na osiedlu Pogwizdów Nowy w Rzeszowie, 
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− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Zmysłówka 1/2021”. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− utrzymująca w mocy decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  

w Rzeszowie nr BF.534.2.2.2021.RPI z dnia 10 listopada 2021 r. zobowiązującą 
Podkarpacką Fundację Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Mielcu do zwrotu 
środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich wykorzystanych z naruszeniem procedur. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmiany w projekcie pt. „Wsparcie 

rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki” realizowanym w ramach Osi VII, 
Działania 7.3 RPO WP na lata 2014-2020.  

2. Informacja dotycząca przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu pomocy 
technicznej RPO WP 2014-2020 w zadaniu project pipeline. 

3. Informacja dotycząca wypadku z udziałem elektrycznego zespołu trakcyjnego serii 
EN63B-108 własności Województwa Podkarpackiego. 

4. Informacja dotycząca podjęcia decyzji kierunkowej w sprawie dofinansowania 
połączeń kolejowych uruchamianych przez Województwo Małopolskie w relacji 
Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło oraz Jasło – Krynica – Jasło w rozkładzie jazdy 
pociągów edycji 2021/2022. 
 

Przedmiotem 356. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
8 lutego 2022 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany Uchwały Nr 352/7003/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
18 stycznia 2022 roku w sprawie wskazania projektów, które zostaną zgłoszone  
do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych w ramach II pilotażowego naboru, 

− 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 oraz wyboru projektów z listy 
rezerwowej do dofinansowania w ramach REACT-EU (ze zm.), 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0130/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Bukowsko wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą”, realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii 
Rzymskokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego w Bukowsku spółka z o.o.  
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0146/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Hadle Szklarskie I”, realizowanego przez 
Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny w Hadlach Szklarskich spółka z o.o. w ramach RPO 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0188/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Sieniawa II”, realizowanego przez Park 
Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej 
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Polski w Hermanowicach sp. z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Krasne na lata 2022-2030, 

− wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu 
pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez 
opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  
nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19, 

− powołania Komisji konkursowej do oceny merytorycznej Zgłoszeń złożonych  
w I naborze otwartego konkursu Zgłoszeń w ramach Programu „Podkarpackie – 
przestrzeń otwarta” w 2022 r., 

− przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem  
na zadanie pn. „E-usługi w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu”, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi 5 KDZ w Jaśle od km 0+000, do 1+010,85), 

− wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych (w kwocie 48 780,49 zł 
na pokrycie 50% wartości netto za wykonanie robót realizowanych w ramach 
projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz 
z budową zaplecza technicznego”), 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie (do zawarcia umów określających sposób i warunki 
przekazania oraz rozliczenia środków finansowych w celu prawidłowej realizacji 
Projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej  
do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad  
i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”), 

− zawarcia porozumienia z Gminą Radomyśl nad Sanem dotyczącego 
współdziałania przy budowie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, 

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

− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2022 r., 

− zrzeczenia się służebności gruntowej i wyrażenia zgody na jej wykreślenie, 

− przyjęcia Raportu za lata 2019-2020 z wykonania Programu Ochrony Środowiska 
Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2019 z perspektywą do 2023 r., 

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

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

− odmowy przywrócenia terminu do wykonania przez podmiot ubiegający się  
o przyznanie pomocy określonych czynności w toku postępowania w sprawie  
o przyznanie pomocy (Pani Dominice Góra-Rygiel prowadzącej działalność 
gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Orli-Serwis” Dominika Góra-
Rygiel z siedzibą w Rymanowie), 
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− rozwiązania umowy (Nr 01134-6935-UM0911807/19 o przyznaniu pomocy  
dla Pana Macieja Wołkowicza), 

− rozwiązania umowy (Nr 01571-6935-UM0912539/21 o przyznaniu pomocy  
dla firmy Transport-Handel-Usługi T.H.U. Pogoda Rafał), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 

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

− wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu 
Rady Społecznej przy Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SP ZOZ, 

− udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w roku 2022. 

 
Wydanie postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zaliczenia wpłaty w kwocie 800,00 zł, dokonanej w dniu 24.01.2022 r. przez 
Beneficjenta – Aleksandra Szkaradka na poczet należności głównej z tytułu zwrotu 
środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak: RG-
II.2501.16.500.2014.UZ z dnia 2.09.2014 r. (dot. nieruchomości położonej  
w miejscowości Ropczyce), 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak GG-
II.2501.16.367.2012.AD z dnia 19.11.2012 r. (dot. nieruchomości położonej  
w miejscowości Nowy Lubliniec, gm. Cieszanów), 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak GG-
II.2501.16.368.2012.AD z dnia 19.11.2012 r. (dot. nieruchomości położonej  
w miejscowości Żuków, gm. Cieszanów), 

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie (dot. nieruchomości położonej w obrębie Godowa,  
gm. Strzyżów). 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca podziału środków w ramach II transzy instrumentu REACT – 

EU.  
2. Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli dotyczącej realizacji 

programów rewitalizacji i ich efektów (p/20/081). 
3. Informacja dotycząca opracowanej analizy/ekspertyzy aktualnie zawartych  

polis dla Obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa 
Podkarpackiego w Jasionce. 

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

5. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli za rok 2021, ustalonego dla Departamentu 
Kontroli. 

6. Informacja dotycząca propozycji podziału środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (EFS+) przeznaczonych na realizację Priorytetu 8 w ramach 
Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP). 
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7. Informacja dotycząca działalności Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
w trakcie realizacji PROW 2014-2020 – według stanu na koniec IV kwartału  
2021 r. 

8. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych 
w ramach Programu “Rybactwo i Morze” 2014-2020 (stan na koniec IV kwartału 
2021 r.). 

9. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stan  
na 31.12.2021 r.). 

10. Sprawozdanie z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-
2025 za 2021 r.  

11. Zestawienie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów do zmian  
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. na sesję Sejmiku w m-cu 
lutym br.  

12. Tabelaryczne zestawienie wniosków o dokonanie zmian limitów wydatków w WPF   
WP na lata 2022-2045 na sesję Sejmiku w m-cu lutym br. 
 

Przedmiotem 357. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
10 lutego 2022 r. był następujący temat: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− potwierdzenia czynności i udzielenia pełnomocnictwa. 

 

 
 
 
 

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. 
 
 


