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KZ-I.0021.5.2022.FK                       Rzeszów, 2022 – 05 –                
 
 

INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w okresie od 12 kwietnia 2022 r. do 10 maja 2022 r. 
 

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

− Nr 378 w dniu 12 kwietnia 2022 r. 

− Nr 379 w dniu 14 kwietnia 2022 r. 

− Nr 380 w dniu 19 kwietnia 2022 r. 

− Nr 381 w dniu 20 kwietnia 2022 r. 

− Nr 382 w dniu 21 kwietnia 2022 r. 

− Nr 383 w dniu 25 kwietnia 2022 r. 

− Nr 384 w dniu 27 kwietnia 2022 r. 

− Nr 385 w dniu 4 maja 2022 r. 

− Nr 386 w dniu 10 maja 2022 r. 

Przedmiotem 378. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
12 kwietnia 2022 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− zmiany składu osobowego Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 powołanej 
uchwałą Nr 174/3555/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  
z dnia 10 maja 2016 r. z późn. zm., 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0159/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Glinik Dolny V” realizowanego przez Park 
Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Świętego Jana 
Chrzciciela w Gładyszowie spółka z o.o. w ramach RPO Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0346/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błażowa IV” realizowanego przez Park 
Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski w Piątkowej Spółka z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0275/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Grodzisko Dolne III” realizowanego przez 
Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Kostarowcach Spółka z o.o. w ramach RPO Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0185/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Glinik Dolny II” realizowanego przez Park 
Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Matki Bożej Królowej Polski  
w Błędowej Tyczyńskiej Spółka z o. o. w ramach RPO Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
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− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.01.00-18-0298/17-00,  
pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mała I” podpisanej z Parkiem 
Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła  
w Małej sp. z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.01.00-18-0344/17-00  
(z późn. zm.), pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mała VIII” 
podpisanej z Parkiem Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Przemienienia 
Pańskiego w Ropczycach-Farze sp. z o.o., w ramach RPO Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.01-18-0045/16  
pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę 
niepublicznego przedszkola w miejscowości Krasne” realizowanego przez Pana 
Mateusza Hałajko prowadzącego działalność oświatową pod nazwą Niepubliczna 
Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Klub Juniora” w Rzeszowie w ramach RPO 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów – Sędziszów Młp. - Boreczek 
od km 3+685 do km 4+090 oraz od km 5+404 do km 5+510 wraz z niezbędną 
infrastrukturą), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zagórskiej w miejscowości Podborze 
w ciągu drogi powiatowej Nr 1167R Podborze – Ruda w km 2+189 wraz  
z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr P1629R Widaczów – Świebodna – Pruchnik 
klasy L od km 3+180 do km 4+180), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Jasło ul. Żniwna – Wolica), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - 
Bełżec polegającej na budowie i przebudowie urządzeń odwodnienia drogi  
w m. Szówsko i Koniaczów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury 
technicznej, budowli i urządzeń budowlanych), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 111523R Morawsko w kierunku Łowce  
km 0+381,5 – 1+087 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości 
Morawsko), 

− przyjęcia planu realizacji odnów dróg wojewódzkich w 2022 roku, 
− przyjęcia planu realizacji przebudów dróg wojewódzkich w 2022 roku, 
− przyjęcia planu realizacji budów chodników w ciągach dróg wojewódzkich  

w 2022 roku, 
− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie, 
− przeznaczenia środków Funduszu Kolejowego przyznanych na 2023 r.,  
− wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat 

kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego  
w zakresie kultury w 2022 roku, 

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jasło na lata 2021-2027, 
− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rymanów na lata 2022-2030, 
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− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., 
− wydania opinii dla projektu zamiennego do dokumentacji: „Rozbudowa  

i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia Portu 
Lotniczego Rzeszów – Jasionka”, 

− wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie na przyjęcie darowizny, 

− ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Przemyślu z przeznaczeniem na „Dofinansowanie zakupu specjalistycznego 
sprzętu na doposażenie zespołów ratownictwa medycznego dla Wojewódzkiej 
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ”, 

− zastrzeżeń wniesionych do projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli  
w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. prof. 
Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, 

− złożenia oświadczenia o objęciu udziałów Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

− przyjęcia do konsultacji projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami  
dla Województwa Podkarpackiego 2022, 

− organizacji spotkania informacyjno-szkoleniowego, 
− wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o kontynuację dalszej 

współpracy w zakresie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii 
Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie, 

− ogłoszenia konkursu „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia” na najlepszą pracę 
dyplomową dotyczącą historii, oblicza i przyszłości województwa podkarpackiego,  

− udzielenia pożyczki Muzeum Okręgowemu w Rzeszowie, 
− powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w dziedzinie 
nauki w 2022 r. pn. Organizacja wydarzeń popularyzujących naukę, 

− wyrażenia zgody dla dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich  
w Rzeszowie, 

− wyrażenia zgody na wynajęcie części nieruchomości przez Muzeum Narodowe 
Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

− przeznaczenia do sprzedaży w drodze drugiego przetargu ustnego 
nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej położonej w Cieszanowie  
gm. Cieszanów, 

− przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości 
jako elementu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa 
Podkarpackiego (warsztaty kulinarne pn. „Ciasta i Baby Wielkanocne”  
w Krasiczynie, Piknik Rodzinny „Postaw na Rodzinę” w Woli Mieleckiej), 

− przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości 
jako elementu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa 
Podkarpackiego („Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich” w  Tarnowskiej Woli, 
„Uroczyste Śniadanie Wielkanocne” w Tarnobrzegu), 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r. zgodnych z założeniami Programu 
„Podkarpacki Naturalny Wypas III”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 
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Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Tuszowie 

Narodowym na rzecz Gminy Tuszów Narodowy, 
− wyrażenia zgody na zwiększenie wynajmowanej powierzchni przez Muzeum 

Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 
− udzielenia przez Województwo Podkarpackie pomocy rzeczowej jednostkom 

samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego w ramach programu 
pilotażowego pn. „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich 
przedszkolach”. 
 

Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lubaczowa, 
− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

na terenie gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut 
– Pruchnik”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w rejonie cmentarza w Nisku – etap I, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w rejonie cmentarza w Zarzeczu – etap I, 

− zaliczenia wpłaty w kwocie 800 zł dokonanej przez Beneficjenta – Aleksandra 
Szkaradek na poczet należności głównej z tytułu zwrotu środków przeznaczonych 
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
w kwocie 414 zł, w tym 351,90 zł z EFRR i 62,10 zł z budżetu państwa, 
wynikających z prawomocnej Decyzji Nr RPPK.IZ.UMWPK_O0680/15/01 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 8 listopada 2016 r. oraz na poczet odsetek 
za zwłokę w kwocie: 386 zł, w tym 328,10 zł odsetki od EFRR i 57,90 zł odsetki  
od środków z budżetu państwa. 

   
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 marcu 2022 r.  

2. Informacja dotycząca rocznego rozliczenia poniesionych kosztów Podkarpackiego 
Parku Naukowo-Technologicznego za 2021 r., złożonego zgodnie z umową  
nr 1/2021/PPNT z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie finansowania zadań z tytułu 
zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo - Technologicznym. 

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

4. Informacja w sprawie wniosku Podkarpackiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. 
dotyczącego prolongaty w spłacie pożyczek oraz wydłużenia terminu kredytowania  
w związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczej w wyniku wojny w Ukrainie oraz 
pandemii. 

5. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie  
za 2021 rok. 

6. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2021 roku. 
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7. Informacja o wstępnych wynikach finansowych i działalności leczniczej za 2021 rok 
podmiotów leczniczych, dla których Samorząd Województwa Podkarpackiego jest 
organem tworzącym. 

8. Informacja dotycząca projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”. 
9. Informacja na temat rozliczenia rekompensaty z tytułu kolejowych przewozów 

pasażerskich za 2021 r. oraz propozycji POLREGIO S.A. dotyczącej zwiększenia 
rekompensaty na 2022 r. 

10. Wniosek o decyzję kierunkową: rozwiązania projektowe (dodatkowe jezdnie)  
dla inwestycji „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn 
– Dylągówka, Nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – 
Dynów”. 

11. Informacja na temat udzielonej pomocy humanitarnej skierowanej do Ukrainy. 
12. Informacja w sprawie przygotowania do współprowadzenia Muzeum Kresów  

w Lubaczowie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego wspólnie  
z Powiatem Lubaczowskim.  

13. Informacja dotycząca pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego 
przeznaczonej na dofinansowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  
w Lubaczowie. 

14. Omówienie formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa przez Województwo Podkarpackie w związku 
z opracowywanym projektem uchwały Zarządu w przedmiotowej sprawie. 
 

Przedmiotem 379. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
14 kwietnia 2022 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego  
dla Powiatu Krośnieńskiego, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 

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

 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− określenia formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa przez Województwo Podkarpackie, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (200.000,-zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (132.000,-zł). 
 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja na temat stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
2. Informacja z prośbą o decyzję kierunkową w sprawie remediacji oraz rozbiórki 

piwnicy–zbiornika, zlokalizowanego na działce nr ewid. 993/24 obręb 214 
Staroniwa II w Rzeszowie w związku z budową zaplecza technicznego PKA. 

 

Przedmiotem 380. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
19 kwietnia 2022 r. były następujące tematy: 
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Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0034/16 
pn. „Podkarpacki system e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP 2)”, realizowanego 
przez Województwo Podkarpackie, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/20 
pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji 
Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”, 
realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0372/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Glinik Dolny VII” realizowanego przez Park 
Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Krasnem sp. z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0556/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w Borku Starym”, realizowanego przez Park Energii 
Słonecznej Klasztoru OO. Dominikanów w Borku Starym Spółka z o.o., w ramach 
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0533/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jaśliska III” realizowanego przez Park Energii 
Słonecznej Parafii Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego  
w Przemyślu Sp. z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

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

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0146/20 
złożonego przez SOŁEK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− promocji Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji, 

− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa 
policznikowej linii kablowej 0,4 kV do  stacji redukcyjno – pomiarowej Kosina 
realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa SRP Kosina”, 

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

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

− stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego pozbawienia 
drogi powiatowej swojej kategorii celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych, 
na terenie powiatu rzeszowskiego, 

− zawarcia umowy z Gminą Leżajsk o udzieleniu pomocy finansowej, 

− zastrzeżeń wniesionych do projektu wystąpienia pokontrolnego z  kontroli 
w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie, 
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− powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2022 zadań własnych realizowanych 
przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych, 

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

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

− zmiany Uchwały nr 370/7416/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata 
na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, 

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

− zawarcia umowy z Gminą Miasto Rzeszów o udzieleniu pomocy finansowej, 

− zabezpieczenia środków finansowych, 

− zmiany uchwały w sprawie przyznania stypendiów w ramach Programu wspierania 
młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”, 

− zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na rok 2022, 

− organizacji spotkania informacyjno – szkoleniowego, 

− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Jackowi Rudnickiemu – do reprezentowania 
Województwa Podkarpackiego w charakterze strony przed Sądem Rejonowym 
w Rzeszowie XI Wydział Cywilny), 

− udzielenia pełnomocnictwa (Pani Ewelinie Leszczak – do reprezentowania 
Województwa Podkarpackiego w charakterze strony przed Sądem Rejonowym 
w  Rzeszowie XI Wydział Cywilny), 

− udzielenia pełnomocnictwa (Pani Leokadii Tworek – do reprezentowania 
Województwa Podkarpackiego w charakterze strony przed Sądem Rejonowym 
w Rzeszowie XI Wydział Cywilny), 

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

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (298.521,-zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (250.000,-zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (410.000,-zł),  

− zmiany Uchwały Nr 253/5003/21 z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie ustalenia planu 
finansowego dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 i wydatków nimi finansowanych. 

 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego, 

− wydłużenia terminu na wydanie decyzji w sprawie zwrotu przez IT Service  
Sp. z o.o., środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych 
z  udziałem środków europejskich przyznanych na podstawie umowy 
o dofinansowanie projektu nr RPPK.01.04.01-18-0446/17-00 pn. „Stworzenie 
i wdrożenie przez przedsiębiorstwo IT Service nowego systemu pozwalającego  
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na świadczenie usługi drogą elektroniczną, polegającej na łączeniu zleceń 
transportowych i optymalizacji spedycji” z dnia 10 kwietnia 2018 r., wszczętej 
Postanowieniem Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2021r., 
w terminie do dnia 27 lipca 2022 r., 

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

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przekazania trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów 
Rolnych w Rzeszowie. 
 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca interwencji: Rozwój inteligentnych systemów i sieci 

energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską 
siecią energetyczną (TEN-E) w  ramach programu Fundusze Europejskie  
dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027. 

2. Wniosek o rozważenie wyrażenia zgody na kolejne wydłużenie terminu 
wprowadzenia czasowych, bezpłatnych przejazdów dla obywateli Ukrainy 
pociągami regionalnymi, które na zlecenie Województwa Podkarpackiego 
uruchamia Spółka POLREGIO. 

3. Informacja o wstrzymaniu realizacji Uchwały Nr 358/7199/22 Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia  
do stosowania cennika biletów zintegrowanych w ramach oferty biletu POLREGIO 
– ZTM Rzeszów. 

4. Informacja ustna (cykliczna) na temat udzielonej pomocy humanitarnej skierowanej 
do Ukrainy. 

5. Informacja o wynikach prac komisji do oceny merytorycznej złożonych wniosków  
o dotacje z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 
do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa podkarpackiego.  

6. Informacja w sprawie przygotowania projektu pn. Regionalny projekt edukacyjny. 
Robotyka z elementami programowania w  edukacji dla uczniów szkół 
podstawowych, w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie  
dla Podkarpacia 2021-2027. 

7. Informacja o przeniesieniach w planie wydatków dokonanych przez: Marszałka 
Województwa Podkarpackiego, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w  Rzeszowie, Dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych 
w  Rzeszowie, Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w  Rzeszowie oraz Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu. 

8. Podziękowania Wójta Gminy Leżajsk za wsparcie finansowe działań pomocowych 
dla uchodźców z Ukrainy.  
 

Przedmiotem 381. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
20 kwietnia 2022 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Ekologia z myślą  
o przyszłych pokoleniach”, 

− wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Podkarpacie Uczy Cyfrowo 
III”, 
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− udzielenia pomocy finansowej Gminie Świlcza. 

Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyrażenia woli przystąpienia do pilotażowej inicjatywy Komisji Europejskiej  
i Komitetu Regionów pn. „Partnerstwo na rzecz innowacji regionalnych – PRI”  
oraz przyjęcia Raportu stanowiącego wniosek aplikacyjny do tej inicjatywy. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja na temat projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus. 
 

Przedmiotem 382. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
21 kwietnia 2022 r. były następujące tematy: 

  
Zaopiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 

− rozpatrzenia skargi na działania Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Rzeszowie, 

− rozpatrzenia petycji dotyczącej naprawy programów ochrony powietrza złożonej 
przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kominki i Piece”, 

− rozpatrzenia petycji dotyczącej naprawy programów ochrony powietrza złożonej 
przez Cech Zdunów Polskich. 
  

Pozostałe tematy: 
1. Informacja na temat zaangażowania samorządu województwa w pomoc  

dla Ukrainy. 

Przedmiotem 383. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
25 kwietnia 2022 r. były następujące tematy: 

  
Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 

− przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wobec konieczności 
poprawy infrastruktury kolejowej na potrzeby jak najszybszego uruchomienia 
nowych korytarzy transportowych pomiędzy Polską a Ukrainą. 

 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 

Przedmiotem 384. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
27 kwietnia 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. 

− zmiany decyzji o 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 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 Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 140/3157/20 z dnia  
31 marca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Programu 
Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 
zmienionej Uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 152/3362/20  
z dnia 12 maja 2020 r., Nr 184/3832/20 z dnia 4 sierpnia 2020 r., Nr 239/4730/20  
z dnia 23 grudnia 2020 r., Nr 277/5515/21 z dnia 18 maja 2021 r. oraz  
Nr 345/6836/21 z dnia 21 grudnia 2021 r., 

− przyjęcia projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa 
Podkarpackiego do roku 2030 (wersja 2.0), 

− uchylenia Uchwały Nr 355/7108/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 1 lutego 2022 r., w sprawie 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”, 

− zlecenia realizacji zadań z zakresu zapewnienia specjalistycznego transportu 
przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością, będących obywatelami Ukrainy 
w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

− zlecenia realizacji zadań polegających na transporcie osób w pozycji leżącej  
z punktów medycznych zlokalizowanych przy przejściach granicznych oraz  
z punktów recepcyjnych realizowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia 
Ratunkowego w Rzeszowie, 

− zlecenia realizacji zadań polegających na transporcie osób w pozycji leżącej  
z punktów medycznych zlokalizowanych przy przejściach granicznych oraz  
z punktów recepcyjnych realizowanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia 
Ratunkowego w Przemyślu, 

− zmiany Uchwały Nr 370/7400/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 22 marca 2022 r., w sprawie przyznania dotacji podmiotowej 
dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu z przeznaczeniem 
na zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na utworzeniu  
i prowadzeniu drugiego punktu medycznego przy przejściu granicznym w Medyce, 

− zmiany Uchwały Nr 355/7112/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
1 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania 
„Modernizacja i adaptacja pomieszczeń Kliniki Neurologii na potrzeby Kliniki 
Psychiatrii Ogólnej z utworzeniem Izby Przyjęć dla pacjentów psychiatrycznych”, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźnica – od drogi powiatowej  
nr 1287R do drogi serwisowej autostrady A4), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. – Łańcut – Kańczuga – 
Żurawica na odcinku ul. Cetnarskiego wraz z rozbiórką, budową i przebudową 
niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych  
w m. Łańcut), 
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− wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z realizacją zadania pn.: 
„Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894  
na odcinku Hoczew – Polańczyk”, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 
− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Rzeszowie, 
− przedstawienia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu 

Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021, 

− zmian w regulaminie akcji ŁUKASIEWICZ.ART 2022 organizowanej w ramach 
wieloletniego projektu PODKARPACKIE.ART, 

− realizacji projektu „Przestrzeń Dziedzictwa”, 
− przedstawienia korekt sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych 

instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2021, 
− powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim  
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

− powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata  
na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, 

− powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata  
na stanowisko dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, 

− powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata  
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie-Zdroju, 

− 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, 

− złożenia wniosku o dofinansowanie zadania, 
− zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament 

Ochrony Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 
− przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości 

jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa 
Podkarpackiego, 

− powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert 
na realizację w 2022 roku zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających  
z „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023”, 

− powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 

− powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert 
na realizację w 2022 roku zadań z zakresu pieczy zastępczej wynikających  
z programu „Samorząd dla Rodziny - Wojewódzki Program Wspierania Rodziny  
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2030”, 

− uchylenia uchwały w sprawie zasad współpracy pomiędzy Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego a Regionalnym Ośrodkiem 
Polityki Społecznej w Rzeszowie, 
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− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (35.812,-zł), 
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (40.121,-zł), 
− 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, 
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (573.843,-zł), 
− zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 r. 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− wydłużenia terminu wydania decyzji 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 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, do dnia 1 lipca 2022 r.,  

− wydłużenia terminu wydania decyzji 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 
projektu 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, do dnia 1 lipca 2022 r., 

− uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rzeszowa, 

− uzgodnienia projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Nr 3/2013 terenu położonego w Głuchowie. 
 

Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

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

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Sobiecin gm. Jarosław  
(RG-II.2501.16.159.2022.UZ), 

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

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

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

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Sobiecin gm. Jarosław  
(RG-II.2501.16.163.2022.UZ). 
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Pozostałe tematy: 
1. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności, dotyczących POWER Perspektywy 

Finansowej 2014 – 2020, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu marcu 2022 r.   

2. 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 marca 2022 r.  

3. Informacja dotycząca kontroli realizacji Umowy koncesji wg stanu na dzień  
21 kwietnia 2022 r.  

4. Wniosek o podjęcie decyzji w zakresie formy wykonywania obsługi prawnej, której 
przedmiotem są postępowania przed sądem I instancji, prowadzone na skutek 
apelacji wniesionych przez strony dot. projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski 
Wschodniej - województwo podkarpackie”. 

5. Informacja ustna (cykliczna) na temat udzielonej pomocy humanitarnej skierowanej 
do Ukrainy. 

 
Przedmiotem 385. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu  
4 maja 2022 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− przyjęcia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2021, 
− aktualizacji wzoru Sprawozdania kwartalnego z realizacji Projektu, 
− przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego, 
− przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0003/17 

pn. „Montaż Odnawialnych Źródeł Energii na terenie gminy Korczyna”, 
realizowanego przez Gminę Korczyna, w ramach osi priorytetowej III „Czysta 
energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0002/19 
pn. „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych  
w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji 
zanieczyszczeń wód i gleb”, realizowanego przez Gminę Cisna w ramach osi 
priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Rzeszowską Agencją Rozwoju 
Regionalnego S.A., 

− zmiany Uchwały Nr 355/7106/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie przyznania dotacji celowej  
dla Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ  
z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej 
budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez 
termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”, 
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− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  
na przyjęcie darowizny, 

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

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu 
SPZOZ na nieodpłatne przekazanie ambulansu sanitarnego wraz z niezbędnym 
wyposażeniem medycznym - nosze transportowe i krzesło kardiologiczne, 

− zmiany Uchwały Nr 378/7550/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji budów 
chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2022 roku, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Rzeszowie za 2021 r., 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Przemyślu za 2021 r., 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu za 2021 r., 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Krośnie za 2021 r., 

− zmian w rozkładzie jazdy pociągów edycji 2021/2022 dotyczącej uruchomienia 
dodatkowej pary pociągów na linii nr 25 w relacji Dębica – Mielec – Dębica oraz 
wakacyjnego, weekendowego połączenia na linii 108 w relacji Sanok – Ustrzyki 
Dolne – Sanok, 

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

− wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie turystyki w 2022 r., 

− udzielenia pełnomocnictwa (Pani Wioletcie Rejman, Dyrektorowi Departamentu 
Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej - do akceptacji merytorycznej 
i finansowej sprawozdań z realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki oraz 
dokonywania rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie), 

− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Piotrowi Kwaśniakowi, Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej - do akceptacji 
merytorycznej i finansowej sprawozdań z realizacji zadań publicznych w zakresie 
turystyki oraz dokonywania rozliczeń dotacji udzielonych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie), 

− współorganizacji Koncertu Jednego Serca Jednego Ducha, 
− zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu 

pozakonkursowego pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo 
ogólne – rok szkolny 2021/2022 realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zwiększenia kwoty pomocy, 
− zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej  

w Wysoczanach, 
− wyrażenia zgody na zakup nagród rzeczowych dla laureatów i uczestników 

konkursów promujących podkarpacką żywność wysokiej jakości, 
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− podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia 
gruntów z produkcji rolniczej w roku 2022, 

− udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Podkarpackiego Biura Geodezji  
i Terenów Rolnych w Rzeszowie, 

− przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2022 – 2030”, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 
− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu pomocy finansowej. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego decyzją Zarządu Województwa 

Podkarpackiego znak RG-II.2501.16.437.2012.UZ z dnia 19 lutego 2013 roku. 
 

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

REACT – EU. 
2. Informacja dotycząca wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o czasową 

nadkontraktację w osi XI REACT-EU RPO WP 2014-2020. 
3. Informacja dot. podjęcia decyzji kierunkowej w sprawie nowego cennika opłat 

obowiązującego w pociągach transgranicznych kursujących w relacji 
Rzeszów/Sanok – Medzilaborce (Słowacja) – Sanok/Rzeszów w 2022 r.   

4. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w zakresie procedowania pomocy 
finansowej na utrzymanie/naprawę dróg objazdowych dla Gminy Domaradz  
i Powiatu Brzozowskiego. 

5. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej dotyczący rozwiązania projektowego  
dla inwestycji „Przebudowa/rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 878 na odc. Tyczyn 
– Dylągówka, Nr 877 na odc. Dylągówka – Szklary oraz Nr 835 na odc. Szklary – 
Dynów”. 

6. Informacja ustna (cykliczna) na temat wykonania uchwał Sejmiku oraz uchwał 
Zarządu w sprawie pomocy humanitarnej skierowanej do Ukrainy. 

7. Informacja dotycząca koncepcji programowo-organizacyjnej II Festiwalu Kultury 
Lasowiackiej 4-18 września 2022. 

8. Informacja dotycząca przeprowadzonych naborów wniosków w ramach 
Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania: 
– służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi, 
– służące realizacji koncepcji „Uniwersytet Samorządności”. 

 
Przedmiotem 386. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
10 maja 2022 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosku o dofinansowanie projektu  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie 
pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna 
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działania 5.3 Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu taboru kolejowego 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020 nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-007/22, 

− ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym 
w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.3 
Infrastruktura kolejowa – projekty z zakresu taboru kolejowego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
nr RPPK.05.03.00-IZ.00-18-007/22, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0147/19 
realizowanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
„ROYAL-STAR” Krzysztof Pawełek w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− przyjęcia projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu 
Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 
(wersja 2.0), 

− przyjęcia Raportu z wypełnienia przez Województwo Podkarpackie warunku 
podstawowego pn. Kompleksowe planowanie transportu na odpowiednim 
poziomie (tematyczny warunek podstawowy w ramach Celu Polityki 3. Lepiej 
połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności) w ramach Polityki Spójności 
2021-2027, 

− zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ropczyce  
na lata 2021-2027, 

− wykreślenia programu rewitalizacji z Wykazu programów rewitalizacji gmin 
województwa podkarpackiego, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa ciągu drogi gminnej Nr 115154 R oraz drogi na dz. Nr ewid. 753/41 
i Nr 753/27 w miejscowości Łęki Strzyżowskie wraz z budową mostu przez rzekę 
Wisłok w miejscowości Łęki Strzyżowskie), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 137113R w km 0+000 – 0+215 wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną oraz przebudową sieci w miejscowości Mrowla), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi woj. nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut Kańczuga - Żurawica  
od km 19+879.12 do km 20+088.09 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  
w m. Krzemienica, budowa miejsc postojowych), 

− wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 4 do Porozumienia z dnia 27.04.2016 r., 

− wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 7 do Porozumienia z dnia 27.04.2016 r., 

− wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lubaczowskim, 

− ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej, 

− włączenia Województwa Podkarpackiego w organizację XXXIII edycji konferencji 
Europa Karpat, 

− zmiany Uchwały Nr 355/7120/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
1 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania 
„Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 
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− zmiany Uchwały Nr 355/7114/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
1 lutego 2022 r. w sprawie 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”, 

− zmiany Uchwały Nr 364/7326/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
8 marca 2022 r. w sprawie 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, 

− zmiany Uchwały Nr 364/7327/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
8 marca 2022 r. w sprawie 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, 

− zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, 

− powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy 
w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach „Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”na działania służące realizacji Sołeckich 
Strategii Rozwoju Wsi, 

− zatwierdzenia listy rankingowej wniosków złożonych w ramach „Podkarpackiego 
Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację II etapu koncepcji 
„Uniwersytet Samorządności”, 

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

− zmiany Uchwały Nr 385/7694/22 z dnia 4 maja 2022 r. o podziale środków budżetu 
Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji 
rolniczej w roku 2022, 

− wyrażenia zgody dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
w  Rzeszowie na wynajęcie powierzchni zlokalizowanej w Tarnobrzegu  
przy ul. Sienkiewicza 86, 

− złożenia wniosku o dofinansowanie zadania, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 

− przekazania sprawozdania finansowego za 2021 r. Sejmikowi 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., 

− zmiany uchwał w sprawie powołania komisji konkursowej. 
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Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w ramach „Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na działania służące realizacji Sołeckich Strategii 
Rozwoju Wsi, 

− udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. w ramach „Podkarpackiego Programu 
Odnowy Wsi na lata 2021-2025” na realizację II etapu koncepcji „Uniwersytet 
Samorządności”. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu XI zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 w rejonie ulic Rzeszowskiej 
i Rajskiej w Dębicy, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nr 1/2021 w rejonie ulic Rzeszowskiej i Rajskiej w Dębicy, 

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

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak  
RG-II.2501.16.85.2013.UZ z dnia 26.11.2013 r. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego 

projektu pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy – Dynów” 
oraz ewentualnego zagospodarowania środków na zakup taboru kolejowego. 

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

3. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Regionalnym Planie Działań na rzecz 
Zatrudnienia na 2021 rok. 

4. Informacja dotycząca Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG. 
5. Informacja dotycząca rozwiązania Umowy Konsorcjum (ESA BIC Poland) z dnia 

4 marca 2019 r. 
6. Informacja dotycząca realizacji „Programu poprawy bezpieczeństwa infrastruktury 

drogowej na sieci dróg wojewódzkich w latach 2020 – 2024” (za rok 2021 r., plan 
na 2022 r.), przyjętego Uchwałą Nr XL/672/21 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 27 września 2021 r.  

7. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej - dotyczący wykonania zadania  
pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska  
w km 176+741-176+761 polegająca na budowie chodnika wraz  
z zabezpieczeniem, przejścia dla pieszych oraz rozbudowy oświetlenia ulicznego 
na działce nr 701/1 obręb Jawornik Polski”. 

8. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej – dotyczący wniosku Starosty Sanockiego 
o wsparcie finansowe Powiatu w wysokości 700 000 zł z przeznaczeniem  
na zabezpieczenie wkładu do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  
nr 2227R Załuż – Lesko w km od 0+015 do 0+087 i od 0+090 do 2+654 w m. Załuż 
z wykonaniem opaski brzegowej”. 

9. Informacja ustna (cykliczna) na temat wykonania uchwał Sejmiku oraz uchwał 
Zarządu w sprawie pomocy humanitarnej skierowanej do Ukrainy.  
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10. Wyjaśnienia w związku z uwagą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącą udzielenia dotacji celowej niezgodnie  
z zasadami określonymi przez Sejmik i Zarząd Województwa Podkarpackiego  
w kontekście wydania opinii do sprawozdania z wykonania budżetu Województwa 
za 2021 r. 

11. Promocja produktów tradycyjnych i regionalnych formą rozwoju małych rodzinnych  
przedsiębiorstw rolniczo - spożywczych. 

12. Zestawienie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów do zmian  
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. - na sesję Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w maju br. 

13. Tabelaryczne zestawienie wniosków o dokonanie zmian limitów wydatków  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022 
– 2045 - na sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego w maju br. 

14. Informacja na temat stanu prac związanych z przygotowaniem projektu Raportu 
o  stanie województwa podkarpackiego za 2021 r., we współpracy 
z departamentami Urzędu Marszałkowskiego. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 


