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KZ-I.0021.3.2022.FK                   Rzeszów, 2022 – 03 –                
 
 
 

INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w okresie od 15 lutego 2022 r. do 8 marca 2022 r. 
 

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

− Nr 358 w dniu 15 lutego 2022 r. 

− Nr 359 w dniu 21 lutego 2022 r. 

− Nr 360 w dniu 22 lutego 2022 r. 

− Nr 361 w dniu 24 lutego 2022 r. 

− Nr 362 w dniu 28 lutego 2022 r. 

− Nr 363 w dniu 1 marca 2022 r. 

− Nr 364 w dniu 8 marca 2022 r. 

Przedmiotem 358. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
15 lutego 2022 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− zmiany Uchwały Nr 342/6712/21 z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia listy 

projektów strategicznych/kluczowych rekomendowanych do objęcia wsparciem  
w ramach project pipeline, 

− 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 zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0025/18  
pn. „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”, realizowanego 
przez Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego 
Kępińskiego w Jarosławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0274/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Izdebki”, realizowanego przez Park Energii 
Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Nieustającej 
Pomocy w Nowosielcach Gniewosz Spółka z o.o. w ramach RPO Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0227/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Izdebki”, 
realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej 
Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach sp. z o.o. w ramach RPO Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0304/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mrowla”, realizowanego przez Park Energii 
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Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Łukasza Ewangelisty w Mrowli 
spółka z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0545/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości 
Krempna”, realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii 
Rzymskokatolickiej Świętego Maksymiliana Kolbe w Krempnej spółka z o.o.  
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0207/19, 
realizowanego przez Jan Szczęsny PEX - JAN Produkcja Wędlin i Mięsa Usługi 
Rolniczo Transportowe w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Domaradz na lata 2022-2031, 
− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030, 
− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dzikowiec na lata 2021-2030, 
− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027, 
− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Wielkie Oczy na lata 2021-2030, 
− promocji Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji, 
− zatwierdzenia Programu pracy Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego  

w Rzeszowie w Likwidacji na 2022 rok (I-II kwartał), 
− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(pn. „Rozbudowa drogi gminnej 107454R Ocieka – Kmiecie polegająca  

na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w km 2+150,00 na rzece 
Tuszymka wraz z bezpośrednimi dojazdami i infrastrukturą techniczną, budowlami 
i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Ocieka gmina Ostrów”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Budowa dróg, osiedle za szpitalem w Przeworsku wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi Droga gminna 
KD-D1 od km 0+322,0 do km 0+598,0 klasy „D”. Droga gminna KD-D4 od km 
0+000,0 do km 0+258,0 klasy „D”. Droga gminna KD-D5 od km 0+216,0 do km 
0+290,0 klasy „D”. Droga gminna KD-D6 od km 0+000,0 do km 0+110,0 klasy „D”), 

− przyjęcia wizualizacji kolorystycznej elewacji budynku zaplecza technicznego PKA, 
− przyjęcia do stosowania cennika biletów zintegrowanych w ramach oferty biletu 

POLREGIO – ZTM Rzeszów, 
− przyjęcia protokołu z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego, 
− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. 

Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Rozszerzenie działalności 
Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka wraz z rozbudową Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 
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− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, 

− powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie 
kultury w 2022 roku, 

− ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa 
Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury  
i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku, 

− przyznania nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w działalności 
sportowej, 

− zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach 
projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe 
– rok szkolny 2021/2022, 

− zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium w ramach 
projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – 
rok szkolny 2021/2022, 

− 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. – 
Akademia Małych Zdobywców, 

− zmiany Uchwały Nr 354/7078/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-
finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, 
Nauki i Sportu oraz nadzorowane jednostki budżetowe w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na rok 2022, 

− 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 realizację II etapu koncepcji 
„Uniwersytet Samorządności”, 

− udzielenia pełnomocnictwa procesowego, 
− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych  

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu  
na 2022 r., 

− wyrażenia zgody na finansowanie w części ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków przewidzianych do poniesienia z UE i BP związanych  
z realizacją projektu „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

− zmiany uchwały nr 20/449/19 na wyrażenie zgody na zaangażowanie środków 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację zadania publicznego – 
powierzenia prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych  
na terenie województwa podkarpackiego, zmienionej uchwałami nr: 107/2576/19  
z dnia 17 grudnia 2019 r., 156/3419/20 z dnia 19 maja 2020 r., 239/4764/20 z dnia  
23 grudnia 2020 r.,  

− zmiany uchwały nr 115/2742/20 na wyrażenie zgody na zaangażowanie środków 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację zadania publicznego – 
powierzenia prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych  
na terenie województwa podkarpackiego, zmienionej uchwałą nr 239/4765/20  
z dnia 23 grudnia 2020 r.,  

− zmiany uchwały nr 248/4897/21 na wyrażenie zgody na zaangażowanie środków 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na realizację zadania publicznego – 
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powierzenia prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych  
na terenie województwa podkarpackiego, 

− 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., 

− udzielenia pełnomocnictwa. 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienie Województwa 

Podkarpackiego jako Partnera w projekcie pn. „Green, digITal and SOcial transition 
of tourism SMEs boosting sustainable INNovations, Resilience, and authenticity  
in the hospitality industry” („Zielona, cyfrowa i społeczna transformacja MŚP  
z branży turystycznej stymulująca zrównoważone innowacje, odporność  
i autentyczność w branży hotelarskiej”) w ramach Programu Jednolitego Rynku 
(SMP-COSME-2021-TOURSME), 

− wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienia Województwa 
Podkarpackiego do realizacji projektu pod tymczasową nazwą: „Zapewnienie 
wszechobecnej usługi mobilności dla wiejskich i peryferyjnych regionów 
przygranicznych w Europie Środkowej” w ramach Programu INTERREG EUROPA 
ŚRODKOWA 2021-2027, 

− wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, 

− wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Podkarpackie 80 001 udziałów  
w Spółce Port Lotniczy „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

− udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w roku 2022. 

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

nr 197/9/2010-I-A „Zwięczyca-Przy Drodze” w Rzeszowie, 
− uzgodnienia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w miejscowości Jasionka, 
− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

nr 1/2021 terenu położonego w obrębie geodezyjnym Hermanowa w gminie 
Tyczyn, 

− oddalenia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej. 
 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− utrzymania w mocy decyzji Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

znak: BF.534.2.1.2021.FKO z dnia 23 listopada 2021 r. 
 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja o zleceniach płatności ze środków EFRR i EFS przekazanych do Banku 

Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz beneficjentów 
przez Instytucję Zarządzającą oraz Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd 
Pracy w Rzeszowie w ramach RPO WP 2014-2020 w styczniu 2022 r.  

2. Informacja na temat posiedzenia Podkarpackiej Rady Innowacyjności (PRI) w dniu  
28 stycznia 2022 r.  
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3. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu pracy Podkarpackiego Biura 
Planowania Przestrzennego w Rzeszowie w 2021 roku. 

4. Miesięczne sprawozdanie z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych 
Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie za styczeń  
2022 r. 

5. Informacja o kwotach będących w postępowaniach sądowo-administracyjnych lub  
w postępowaniu egzekucyjnym w ramach RPO WP 2007-2013, pozostających  
do odzyskania ze środków europejskich i budżetu państwa, które mogą stanowić 
obciążenie budżetu Województwa, o kwotach odzyskanych oraz o kwotach 
wypłaconych ze środków własnych Województwa Podkarpackiego według stanu  
na dzień 31 grudnia 2021 r. 

6. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie zmian w obecnym rozkładzie 
jazdy pociągów w związku z propozycją Spółki POLREGIO wprowadzenia 
pociągów przyspieszonych w miejsce wybranych kursów regionalnych. 

7. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie montażu podwójnych barier  
w ciągu DW Nr 991 na odcinku Korczyna – Czarnorzeki. 

8. Wniosek o podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia dofinansowania realizacji 
zadania pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta 
Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – Etap I”. 

 
Przedmiotem 359. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
21 lutego 2022 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 

− zmiany uchwały nr XXII/393/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
25 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Rzeszowskiego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4  
na odcinku od granicy miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów - Północ – etap I”  
oraz „Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 – drogi powiatowej na odcinku 
od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – etap I”. 

 
Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 

− wyboru sekretarza Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego. 
 
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie. 

 

Przedmiotem 360. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
22 lutego 2022 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− 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.), 
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− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0001/19  
pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894  
na odcinku Hoczew – Polańczyk – etap II”, realizowanego przez Podkarpacki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej V 
„Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0142/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Cieklin II”, realizowanego przez Park Energii 
Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  
w Gorlicach-Farze sp. z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0220/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości 
Zaczernie”, realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii 
Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Zaczerniu spółka  
z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0240/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Niewodna”, realizowanego przez Park 
Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Anny w Niewodnej Spółka  
z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0292/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Żyznów”, 
realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej 
Przemienienia Pańskiego w Żyznowie sp. z o.o. w ramach RPO Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zmiany uchwały nr 281/5585/17 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie decyzji  
o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Brzyska do 2030 r., 

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

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Kołaczyce do 2030 roku, 

− zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających 
raportowaniu do Komisji Europejskiej, 

− przyznania dotacji dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  
w Zakopanem – Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na zadania z zakresu 
ratownictwa górskiego, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Jana w m. Nisko w km 0+000 – 0+212 oraz 
0+223 – 0+957,50 wraz z budową oświetlenia drogowego”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Budowa drogi pomiędzy ul. Polną, a ul. gen. Wł. Sikorskiego w Krośnie”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101128R w km 0+008,60 – 0+515,06 o długości 
506,46 m ulica Parkowa w m. Bojanów”), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych Nr 108026R ul. Rogozów  
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w Dynowie, Nr 108025R ul. Jaklów w Dynowie z drogą powiatową  
ul. Piłsudskiego w Dynowie”), 

− zawarcia umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Brzozowskiego, 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Nozdrzec, 

− zawarcia porozumienia z Gminą Nozdrzec dotyczącego współdziałania przy 
budowie chodników w miejscowości Nozdrzec, 

− przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego, 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań  
w zakresie promocji zdrowia (w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem  
na realizację zadania pn. „Ruch to zdrowie”), 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadań  
w zakresie promocji zdrowia (w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację 
zadań: Program edukacyjny „Naturalne karmienie piersią”, „Zagrożenia 
cywilizacyjne – program zapobiegania nadwadze i otyłości wśród dzieci  
i młodzieży”, Program wczesnego wykrywania cukrzycy typu II c.d., Program 
edukacji dziecka z cukrzycą i jego rodziców), 

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

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja 
Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy, polegająca  
na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 wraz z zakupem sprzętu  
i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej  
w Tarnobrzegu”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 
Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem 
na zadanie pn. „Modernizacja wyposażenia kuchni szpitalnej, zakup wyposażenia”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 
Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem 
na zadanie pn. „Rozbudowa instalacji Sygnalizacji Alarmu Pożarowego i systemu 
kontroli dostępu w budynku Oddziału Nr 1”, 

− przyznania dotacji celowej dla Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki 
Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu z przeznaczeniem  
na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa Budynku Nr 1”, 

− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− zabezpieczenia środków finansowych, 

− upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie do składania oświadczeń woli związanych  
z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Podkarpackiego, 

− zmiany uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
Nr 187/3879/20 z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia 
nieruchomości położonych w Jasionce i Zaczerniu gmina Trzebownisko oraz 



8 
 

Rudnej Małej gmina Głogów Małopolski, będących własnością Województwa 
Podkarpackiego, 

− wyrażenia zgody na udzielenie licencji Uczelni Państwowej im. Jana Grodka  
w Sanoku na korzystanie z Raportów z monitoringu przyrodniczego opracowanych 
w latach 2019-2021, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (2.799.805,-zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (1.121.209,-zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (980.649,-zł). 
 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyrażenia zgody na zwiększenie wydzierżawianej powierzchni dachu pawilonu F2 
przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Błażowa, 

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

− uzgodnienia projektu VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Osiedle Kościuszki 3”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Partynia – tereny przemysłowe, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Podborze – tereny przemysłowe, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
nr 284/7/2016 – I „Kopiec Konfederatów Barskich” w Rzeszowie, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Bełska, 

− uzgodnienia projektu IV i V zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nr 1/2008 terenu osiedla mieszkaniowego w Sędziszowie Młp. 
przy ul. Wesołej, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu cmentarza w mieście Łańcucie. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego decyzją Zarządu Województwa 
Podkarpackiego znak RG-II.2501.16.121.2020.UZ z dnia 28 kwietnia 2020 roku, 

− wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego decyzją Zarządu Województwa 
Podkarpackiego znak RG-II.2501.16.284.2012.KBW z dnia 27 listopada 2012 roku, 

− ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości położonej w Krośnie przy  
ul. Lewakowskiego na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.  

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie realizacji Umowy powierzenia przez Podkarpacki Fundusz 

Rozwoju Sp. z o.o. oraz realizacji Polityki wyjścia przez Pośredników finansowych. 
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2. Informacja dotycząca zmiany Załącznika nr 2 do Umowy powierzenia z 25 września 
2017 r. w związku z zarządzaniem instrumentami finansowymi pochodzącymi  
z wkładów wycofanych z RPO WP na lata 2007-2013 (Aneks nr 9). 

3. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie współpracy Województwa 
Podkarpackiego i Gminy Haczów w zakresie opracowania dokumentacji 
projektowej dla zadania pod nazwą: Dokumentacja projektowa dla zadania 
inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Rymanów 
– Daliowa polegająca na budowie chodnika dla pieszych w m. Jasionów – strona 
prawa wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi”. 

4. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie zwiększenia wkładu własnego 
w projekcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – 
Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 
do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiązania, z przebudową, budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”. 

5. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie województwa dla zadania Nr 1 pn. „Budowa nowego 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec  
od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz z przebudową, budową niezbędnej 
infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – etap I od m. Trzciana 
(km lokalny 2+605,83) do m. Rzędzianowice (km lokalny 7+622,31)” oraz zadania 
Nr 2 pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – 
Radomyśl Wielki – Mielec od m. Piątkowiec do m. Rzędzianowice wraz  
z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń 
budowlanych – etap II od m. Piątkowiec (km lokalny 0+000) do m. Trzciana  
(km lokalny 2+605,83)”.    

6. Informacja dotycząca aplikowania przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu o dofinansowanie realizacji zadania pn. „REACT-UE w zakresie 
chorób zakaźnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”  
w konkursie nr POIS.11.03.00-IP.04-00-001/21 w ramach Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko”, oś priorytetowa XI „REACT-EU”, Działanie 11.3 – 
Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. 

7. Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie 
wojewódzkim za 2021 rok (okres sprawozdawczy 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.). 

 
Przedmiotem 361. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
24 lutego 2022 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 
2022-2045. 

 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu POLREGIO Spółka Akcyjna, 

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

 
 



10 
 

Przedmiotem 362. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
28 lutego 2022 r. były następujące tematy: 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 

− przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wobec rosyjskiej 
agresji na Ukrainie.   

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Przemyśla z budżetu Województwa 
Podkarpackiego w roku 2022, 

− udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego z budżetu Województwa 
Podkarpackiego w roku 2022, 

− udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieszczadzkiego z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w roku 2022, 

− udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w roku 2022, 

− udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego z budżetu 
Województwa Podkarpackiego w roku 2022, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 
 
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 
 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego na temat zaangażowania 

samorządu województwa w pomoc dla Ukrainy. 
2. Uruchomienie przez Zarząd Województwa rezerwy budżetu Województwa  

na zarządzanie kryzysowe.  
3. Wniosek Prezydenta Miasta Przemyśla o udzielenie pomocy finansowej w związku 

z sytuacją na Ukrainie.  
4. Wniosek o wyrażenie zgody na wprowadzenie czasowych, bezpłatnych, 

przejazdów dla obywateli Ukrainy pociągami regionalnymi, które na zlecenie 
Województwa Podkarpackiego uruchamia Spółka POLREGIO. 

 

Przedmiotem 363. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
1 marca 2022 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu programu 

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

2021-2027 po konsultacjach społecznych (wersja 2.0), 
− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  

(pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul. Sosnowa  
w Stalowej Woli),  

− przekazania Przewoźnikowi kolejowemu POLREGIO S.A. pojazdów szynowych 
stanowiących własność Województwa Podkarpackiego do realizacji połączeń 
pociągów specjalnych dedykowanych dla uchodźców z Ukrainy, 



11 
 

− zatwierdzenia do realizacji programów naprawczych dla Specjalistycznego 
Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego  
w Jarosławiu oraz Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego  
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, 

− zatwierdzenia do realizacji programów naprawczych dla Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy w Rzeszowie, Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  
w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0161/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Glinik 
Polski” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej 
Świętego Józefa Robotnika w Gliniku Polskim Spółka z o.o. w ramach RPO 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0321/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Blizianka II” realizowanego przez Park 
Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej  
w Zabratówce Spółka z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Podłączenie odwiertu Draganowa – 4K, OZG Draganowa - KRNiGZ Bóbrka 
Równe – zadanie w systemie pod klucz”, 

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Osiek Jasielski do 2030 roku, 
− wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,  
− powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, 
− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  

w Krośnie na przyjęcie darowizny, 
− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie  

na zakup 9 ambulansów, 
− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. 

Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania: „E-usługi w Klinicznym 
Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 

− przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 
Polish Open 2022 w badmintonie, 

− przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 
spotkań profilaktyczno-informacyjnych w roku 2022, 

− wskazania przedstawiciela Zarządu Województwa Podkarpackiego do Rady 
Muzeum przy Muzeum Kresów w Lubaczowie, 

− powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosków o stypendia twórcze oraz 
określenia Regulaminu pracy Komisji, 

− powołania Komisji do oceny merytorycznej złożonych wniosków o dotację  
z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczoną na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego oraz określenia 
Regulaminu Pracy Komisji, 

− sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 311/6211/21 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 14 września 2021 r.,  

− zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie przyznania 
nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe, 
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− udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Województwa 
Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. – Program 
pt. „Akademia Małych Zdobywców”, 

− przyjęcia programu pilotażowego pn. „Program wsparcia dwujęzyczności  
w podkarpackich przedszkolach”, 

− zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie wysokości opłat  
za korzystanie z Internatu Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, 

− zwiększenia kwoty pomocy,  
− zmiany Uchwały Nr 359/7621/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie 
decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych,  

− złożenia sprawozdania z realizacji planu działania Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej Ośrodka Adopcyjnego w Rzeszowie za rok 2021 oraz przyjęcia planu 
działania na rok 2022, 

− 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., 

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

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

w Tarnobrzegu. 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− odmowy wszczęcia postępowania w przedmiocie umorzenia zobowiązania 

Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Fundacji Pro Academia Narolense 
ponoszących solidarną odpowiedzialność jako członkowie zarządu za zaległości 
Fundacji Pro Academia Narolense z tytułu zwrotu środków przeznaczonych  
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 
wypłaconych na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zespołu pałacowo-
parkowego w Narolu na potrzeby międzynarodowego centrum artystycznego 
„Akademia Narolska” wraz z późniejszymi aneksami oraz odsetek od ww. 
należności, 

− wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zwrotu przez Costako Sp. z o.o. 
środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich przyznanych na podstawie umowy o dofinansowanie 
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0365/17-00 pn. „Stworzenie przez firmę COSTAKO 
Sp. z o.o. innowacyjnej e-usługi dedykowanej branży retail przy zastosowaniu 
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych” z dnia 27 grudnia  
2017 r. (z późn. zm.), zawartej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

− wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zwrotu przez Archvet Sp. z o.o. 
środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich przyznanych na podstawie umowy o dofinansowanie 
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projektu nr RPPK.01.04.01-18-0407/17-00 pn. „Pakiet aplikacji Archvet” z dnia  
27 grudnia 2017 r. (z późn. zm.), zawartej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,  

− wyznaczenia nowego terminu na rozpoznanie wniosku z dnia 20 stycznia 2022 r. 
złożonego przez Pana Władysława Kłosiewicza i Pana Bogusława Kłosiewicza  
o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Zarządu Województwa 
Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2021 r., do dnia 1 kwietnia 2022 r. 
 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Niżatyce gm. Kańczuga, 
− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Urzejowice gm. Przeworsk, 
− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Kańczuga gm. Kańczuga, 
− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Mikulice gm. Gać. 
 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie powołania Rady Inwestycyjnej dla Instrumentów 

Finansowych w ramach perspektywy 2014-2020 oraz 2021-2027. 
2. Informacja dotycząca wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o czasową 

nadkontraktację środków REACT-EU (druga transza) w ramach RPO WP 2014-
2020. 

3. Informacje i wyjaśnienia dotyczące przyczyn niepełnego wykonania wydatków 
zaplanowanych w 2021 r. na zadaniach realizowanych przez Departament Dróg  
i Publicznego Transportu Zbiorowego.  

4. Informacje i wyjaśnienia dotyczące przyczyn niepełnego wykonania wydatków 
zaplanowanych w 2021 r. na zadaniach realizowanych przez Podkarpacki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. 

5. Informacja i wyjaśnienia dotyczące przyczyn niepełnego wykonania wydatków  
w zakresie projektów prowadzonych w Departamencie Społeczeństwa 
Informacyjnego.  

6. Informacja o realizacji zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Rzeszowie w 2021 roku. 

7. Informacja na temat koordynacji działań w zakresie pomocy Ukrainie.  

8. Informacja dotycząca podjęcia działań zmierzających do utworzenia oraz 
prowadzenia punktów medycznych przy punktach recepcyjnych, które 
zlokalizowane są przy przejściu granicznym z Ukrainą.  

9. Wniosek o decyzję kierunkową dotyczącą realizacji przebudowy/rozbudowy drogi 
wewnętrznej o długości ok. 2,3 km prowadzącej do Parku Naukowo-
Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głogów Małopolski oraz Trzebownisko. 

10. Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wcześniejszej spłaty kwoty 5.000.000,-zł,  
tj. 14 rat kredytu restrukturyzacyjnego przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu. 

 

Przedmiotem 364. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
8 marca 2022 r. były następujące tematy: 
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Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany Uchwały Nr 363/7279/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
1 marca 2022 r. w sprawie przekazania Przewoźnikowi kolejowemu POLREGIO 
S.A. pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego  
do realizacji połączeń pociągów specjalnych dedykowanych dla uchodźców  
z Ukrainy, 

− zmian w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2021/2022 związanych  
z zaprowadzeniem Autobusowej Komunikacji Zastępczej w miejsce wybranych 
pociągów, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej publicznej na działkach nr ewid. 114/9, 114/8, 113/2, 
113/6, 112, 111/2, 109/1, 108/4, 106/1, 104/3, 105/1 wraz z rozbudową drogi 
gminnej na działkach nr ewid. 114/6, 131 w miejscowości Pysznica obręb 
ewidencyjny Pysznica), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary 
wraz z budową tunelu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877  
pod torowiskiem linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Medyka oraz budową/ 
przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń 
budowlanych w m. Łańcut),  

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa i budowa drogi gminnej od km 0+000,00 do km 1+288,91 wraz  
z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową sieci uzbrojenia terenu w miejscowości 
Góra Ropczycka), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1031R Stany - Maziarnia - Nisko od km 
0+326,77 do km 0+749,45 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu 
na rzece Łęg oraz rozbiórka, budowa przebudowa niezbędnej infrastruktury 
technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Stany), 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa  
drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku  
od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 
Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 do km 5+013,55) wraz 
z odcinkami nawiązania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0204/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jasionka I”, realizowanego przez Park 
Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Jasionce koło Dukli spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0547/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jasionka II” realizowanego przez Park 
Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Niepokalanej  
w Hermanowej Spółka z o. o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0209/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Przedbórz”, realizowanego przez Park 
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Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Rzemieślnika  
w Przedborzu Spółka z o.o., w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego  
pn. „Przebudowa odcinków gazociągów DN250/300 Jarosław – Sandomierz  
i DN700 Jarosław – Rozwadów w m. Sarzyna, 

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

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Krempna do 2030 roku, 

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Skołyszyn do 2030 roku, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala 
Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy z przeznaczeniem 
na zadanie pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu 
Informacji medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu 
Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana 
Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa dostępności  
do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim 
Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie”, 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w  Rzeszowie  z  przeznaczeniem  na  zadanie  z  zakresu  administracji  rządowej,  
polegające na utworzeniu i prowadzeniu punktu medycznego przy punkcie 
recepcyjnym/punktu medycznego, 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Przemyślu z przeznaczeniem na zadanie z zakresu administracji rządowej, 
polegające na utworzeniu i prowadzeniu punktu medycznego przy punkcie 
recepcyjnym/punktu medycznego, 

− udzielenia pełnomocnictwa (Spółce Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wykonującej zadania 
wynikające z umowy nr OR-IV.273.2.68.2013 o partnerstwie publiczno – 
prywatnym zawartej w dniu 26 września 2013 r. – do reprezentowania 
Województwa Podkarpackiego przed organami administracji państwowej  
i samorządowej oraz właścicielami nieruchomości na terenie województwa 
podkarpackiego), 

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

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2022 r., 

− powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu 
na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie 
turystyki w 2022 roku, 

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

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu własnego  
nr RPPK.06.02.01-18-0001/20 pn. „Poprawa bezpieczeństwa  epidemiologicznego 
na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się 
koronawirusa SARS-CoV-2” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
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− zmiany Uchwały Nr 354/7078/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo-
finansowego zadań budżetowych realizowanych przez Departament Edukacji, 
Nauki i Sportu oraz nadzorowane jednostki budżetowe w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na rok 2022, zmienioną uchwałą nr 358/7210/22 
Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 lutego 2022 r., 

− przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 
2022, 

− udzielenia stypendiów dla słuchaczy uczących się w szkołach prowadzonych przez 
Województwo Podkarpackie, 

− udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych województwa podkarpackiego  
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku – Organizacja imprez 
sportowych, 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Rzeszowie, 

− przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwał w sprawach parków krajobrazowych, 

− przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu, 

− przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego 
nieruchomości położonych w Zaczerniu gm. Trzebownisko, 

− zwiększenia kwoty pomocy, 

− zwolnienia Beneficjenta ze zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie 
pomocy, 

− rozwiązania umowy, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 

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

− ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2022. 
 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Krosna, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 2/2021 w miejscowości Ruda. 

  
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w celu wydania decyzji kierunkowej w sprawie dotyczącej ustalenia 

trybu przeprowadzania kontroli obligatoryjnych w ramach realizowanego przez 
Oddział dotacji i dopłat do drogowych przewozów pasażerskich w  Departamencie 
Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego zadania zleconego z zakresu 
administracji rządowej polegającego na udzieleniu przewoźnikom pomocy 
publicznej w  postaci wsparcia finansowego w związku z pandemią COVID-19. 

2. Informacja przygotowana przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie w sprawie aktualnego stanu nawierzchni dróg wojewódzkich  
na terenie Województwa Podkarpackiego. 

3. Informacja w zakresie nieprawidłowości zgłoszonych do Komisji Europejskiej,  
w IV kwartale 2021 r. w ramach realizacji RPO WP na lata 2014-2020. 

file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/364%20-%208%20marca%202022/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/Informacja%20kontrole%20przewoźników.docx
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/364%20-%208%20marca%202022/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/Informacja%20kontrole%20przewoźników.docx
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/364%20-%208%20marca%202022/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/Informacja%20kontrole%20przewoźników.docx
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/364%20-%208%20marca%202022/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/Informacja%20kontrole%20przewoźników.docx
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/364%20-%208%20marca%202022/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/Informacja%20kontrole%20przewoźników.docx
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/364%20-%208%20marca%202022/Materiały/Dep.%20Dróg%20i%20Publicznego%20Transportu%20Zbiorowego/Informacja%20kontrole%20przewoźników.docx
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4. Informacja w sprawie wykonania planu wydatków w 2021 r. w dziale 150, rozdziale 
15011 w zakresie zadań realizowanych przez Departament Gospodarki 
Regionalnej. 

5. Informacja dotycząca realizacji Umowy koncesji na dzień 8 marca 2022 r. 
6. Informacja w zakresie przyczyn niepełnego wykonania wydatków zaplanowanych 

w działach 757 Obsługa długu publicznego oraz 851 Ochrona zdrowia. 
7. Informacja oraz wyjaśnienia dotyczące przyczyn niepełnego wykonania wydatków 

przez Departament Organizacyjno – Prawny. 
8. Informacja dla samorządów organizujących pomoc humanitarną dla Ukrainy – 

wyciąg z instrukcji dla urzędów wojewódzkich opracowanej przez Rządową 
Agencję Rezerw Strategicznych. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 


