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KZ-I.0021.6.2022.FK                     Rzeszów, 2022 – 06 –                
 
 

INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w okresie od 17 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. 
 

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

− Nr 387 w dniu 17 maja 2022 r. 

− Nr 388 w dniu 19 maja 2022 r. 

− Nr 389 w dniu 23 maja 2022 r. 

− Nr 390 w dniu 24 maja 2022 r. 

− Nr 391 w dniu 30 maja 2022 r. 

− Nr 392 w dniu 31 maja 2022 r. 

− Nr 393 w dniu 3 czerwca 2022 r. 

− Nr 394 w dniu 7 czerwca 2022 r. 

− Nr 395 w dniu 8 czerwca 2022 r. 

− Nr 396 w dniu 10 czerwca 2022 r. 

Przedmiotem 387. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
17 maja 2022 r. były następujące tematy: 

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienia Województwa 
Podkarpackiego do realizacji projektu pod nazwą: Sustainable protected areas  
as a key value for human well being („Zrównoważone obszary chronione jako 
kluczowa wartość dla dobrobytu człowieka”) w ramach Programu INTERREG 
EUROPA 2021-2027, 

− wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera  
w projekcie pn. „SATellite Data to enhance Spatial Data InFrAstruCTures for 
Climate Change adaptatION and risk prevention” („Dane satelitarne dla poprawy 
jakości danych przestrzennych na potrzeby adaptacji do zmian klimatu  
i zapobiegania ryzyku”) w ramach Programu INTERREG EUROPA na lata 2021-
2027, 

− wyrażenia woli przystąpienia Województwa Podkarpackiego jako Partnera  
w projekcie pn. „Unlocking Green Hydrogen Economy for SME's in European 
Regions” („Uwolnienie zielonej gospodarki wodorowej dla MŚP w Regionach 
Europejskich”) w ramach Programu INTERREG EUROPA 2021-2027, 

− udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego Gminie Jasło  
na realizację zadania inwestycyjnego w 2022 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki 
Fundusz Kolejowy”, 

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

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

− włączenia bibliotek pedagogicznych do  Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 
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− wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie cudzoziemców  
w integracji społecznej na terenie Województwa Podkarpackiego”. 

 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów  
w ramach XII osi priorytetowej Pomoc techniczna React – EU Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Pana 
Lesława Majkuta, Sekretarza Województwa Podkarpackiego – Dyrektora 
Departamentu Organizacyjno – Prawnego), 

− upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów  
w ramach XII osi priorytetowej Pomoc techniczna React – EU Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Panią 
Helenę Dzieciuch, Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego), 

− upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektów  
w ramach X osi priorytetowej Pomoc techniczna oraz XII osi priorytetowej Pomoc 
techniczna React – EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Pana Marcina Fijołka, Zastępcę Dyrektora 
Departamentu Organizacyjno-Prawnego),  

− zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu 
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.01.00-18-0112/17-00 
(z późn. zm.), pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Kalników” 
podpisanej z Parkiem Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego 
Andrzeja Apostoła w Kalnikowie sp. z o.o., w ramach RPO Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.01.00-18-0132/17-00, 
pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą  
w miejscowości Dobra” podpisanej z Parkiem Energii Słonecznej Parafii 
Rzymskokatolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dobrej sp. z o. o,  
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.01.00-18-0235/17-00 
(z późn. zm.), pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów III” 
podpisanej z Parkiem Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Parafia 
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Pełnatyczach sp. 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), 

− zmiany uchwały nr 372/7810/17 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie decyzji  
o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”, 
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− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego  
pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu 3 odcinków gazociągu 
DN700 Rozwadów – Końskowola”, 

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

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi expressowej S-19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez 
węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 km), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej w Ździarach), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr 107404R Podlasek – Sielec od km 0+982 do km 
2+167 w m. Sielec), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Strzyżów – Twierdza – 
Warzyce na odcinku od km 5+533 do km ok. 8+622 w m. Czudec i Zaborów wraz 
z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń 
budowlanych), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica 
– Raniżów – Głogów Młp. na terenie gminy Raniżów w km 26+953 do km 26+098), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Kopcie – Lipnica 
– Raniżów – Głogów Młp. na terenie gminy Raniżów w km 27+040 do km 27+859), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1222R Jagodnik – Cmolas – Mechowiec – 
Dzikowiec w zakresie przebudowy skrzyżowania z drogą powiatową nr 1224R 
Kosowy – Trzęsówka – Cmolas w m. Cmolas), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Przebudowa i rozbudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Dąbie  
w ciągu drogi powiatowej  Nr 1181R Radomyśl Wielki – Dąbie – Przeryty Bór w km 
3+567 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 krajowej nr 77 na odcinku od km 88+366 w związku  
z budową kładki nad potokiem Malinianka w miejscowości Jelna, w ciągu drogi 
krajowej w km 88+339), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej ul. Topolowej w m. Kolbuszowa), 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Radomyśl nad Sanem, 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Radomyśl Wielki, 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Sokołów Małopolski, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz 
odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn.: „Budowa/przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku  
od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I”, 

− wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Umowy Nr 1/2022 z dnia 1 lutego 2022 r., 

− zmiany Uchwały Nr 378/7548/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia planu realizacji odnów 
dróg wojewódzkich w 2022 roku, 
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− zmiany Uchwały Nr 378/7549/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
przebudów dróg wojewódzkich w 2022 roku, 

− rozpatrzenia ofert złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
przebywającym na obszarach wodnych na terenie województwa podkarpackiego  
w 2022 r., 

− nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego, 

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

− wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Podkarpackiego, 

− zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Krosno, 

− przyjęcia do stosowania dokumentu pn. „XXIX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w Sportach Zimowych. Brandbook”, 

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

− powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora 
Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, 

− powołania Komisji Nagród i zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji, 

− powołania Komisji do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji celowej 
na zakupy inwestycyjne z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2022 roku, 
sporządzenia projektu listy rankingowej wniosków i ustalenia propozycji dotyczącej 
wysokości dotacji dla uczelni, 

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

− wydania opinii do dokumentu pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ropczyce – aktualizacja na lata 
2022–2025 z perspektywą do 2037 r.”, 

− zwiększenia kwoty pomocy (dla beneficjenta – Powiat Leżajski w ramach operacji: 
Scalanie gruntów wsi Grodzisko Dolne gm. Grodzisko Dolne do wartości  
17.662.535,-zł), 

− zwiększenia kwoty pomocy (dla beneficjenta – Powiat Jarosławski w ramach 
operacji: Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik  
do wartości 3.614.920,-zł), 

− nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Horyniec-Zdrój, 

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

− powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach 
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., 

− zmiany Uchwały Nr 348/6934/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie planu wydatków na zakup 
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środków żywności i usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w budżecie 
Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań. 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

− uzgodnienia projektu II i III zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Rozwadów w Stalowej Woli, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru ORŁÓW I. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

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

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

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

 
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 kwietniu 2022 r.  

2. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności, dotyczących POWER Perspektywy 
Finansowej 2014 – 2020, przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 
płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu kwietniu 2022 r. 

3. Wniosek o akceptację dotyczący współpracy Województwa Podkarpackiego  
i Gminy Sędziszów Małopolski w zakresie opracowania dokumentacji projektowej 
dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – 
Sędziszów Małopolski polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 12+450-
12+625 strona prawa w miejscowości Czarna Sędziszowska”. 

4. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w temacie nieodpłatnych przejazdów  
dla obywateli Ukrainy pociągami regionalnymi, które na zlecenie Województwa 
Podkarpackiego uruchamia Spółka POLREGIO. 

5. Wniosek dotyczący ponownego podjęcia decyzji kierunkowej w sprawie nowego 
cennika opłat obowiązujących w pociągach transgranicznych kursujących w relacji 
Rzeszów/Sanok – Medzilaborce (Słowacja) – Sanok/Rzeszów w 2022 r. na odcinku 
Granica Państwa – Medzilaborce (SK). 

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

7. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych Członków Zarządu Województwa 
Podkarpackiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego i przyjmowanych 
osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  
za I kwartał 2022 r. 

8. Informacja w sprawie umorzenia części należności w związku z rozwiązaniem 
umowy Nr EN-IV.515.21.1.2021 i rozłożenia pozostałej części należności na raty. 
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9. Informacja dotycząca nieruchomości przy ul. Łukasińskiego 12 w Przemyślu. 
 
Przedmiotem 388. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
19 maja 2022 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa podkarpackiego, 

− udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Sanok z budżetu Województwa 
Podkarpackiego w roku 2022, 

− udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Komańcza z budżetu Województwa 
Podkarpackiego w roku 2022, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 

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

Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyrażenia opinii odnośnie projektu Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Zaprezentowanie projektu Raportu o stanie województwa podkarpackiego  

za 2021 r. 
2. Informacja zawierająca stanowisko Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie  

w sprawie nadania Podkarpackiemu Centrum Nauki „Łukasiewicz” odrębnej 
osobowości prawnej. 

 
Przedmiotem 389. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
23 maja 2022 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− udzielenia pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym Ukrainy, 

− wyrażenia woli na zawiązanie partnerstwa i przystąpienia Województwa 
Podkarpackiego do realizacji projektu pod nazwą: „Overcoming policy barriers  
to access and remain in education” – ULISES („Przełamywanie barier 
proceduralnych w dostępie do edukacji i jej kontynuowaniu”) w ramach Programu 
INTERREG EUROPA 2021-2027, 

− 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 o realizacji uchwał Sejmiku  

w obszarze pomocy humanitarnej dla Ukrainy. 

Przedmiotem 390. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
24 maja 2022 r. były następujące tematy: 
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Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia Rocznego Planu Kontroli na rok obrachunkowy 2022/2023  
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20,  
pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” - w ramach osi 
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0002/18  
pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu 
oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki 
piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją” realizowanego przez  
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 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, 

− przyjęcia Raportu o stanie województwa podkarpackiego za 2021 r. i przekazania 
go pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego, 

− wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do Umowy partnerskiej  
nr RR-IV.760.11.17.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. na rzecz realizacji projektu  
pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez 
opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  
nr POWR.04.01.00-00-ROF1/19, 

− wyrażenia zgody na zawarcie aneksu (nowelizacji) do umowy  
z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju na realizację usług doradczych 
podlegających refundacji w ramach projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony 
model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej 
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”, 

− przekazania środków trwałych przez Podkarpackie Biuro Planowania 
Przestrzennego w Rzeszowie w likwidacji, 

− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego  
pn.: „Zagospodarowanie odwiertu Korzeniówek 2K-KGZ Pilzno”, 

− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (dotyczącego wydania 
opinii dla lokalizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku 
Jasło – Nowy Zagórz” – Etap A: Jasło (ze stacją) – Krosno (bez stacji) od km 43,480 
do km 66,707), 

− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (dotyczącego wydania 
opinii dla lokalizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku 
Jasło – Nowy Zagórz” – Etap B: Krosno (ze stacją) – Wróblik Szlachecki (bez stacji) 
od km 66,707 do km 80,404 z wyłączeniem odcinka km 69,700 - km 72,100), 
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− zaopiniowania wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (dotyczącego wydania 
opinii dla lokalizacji inwestycji pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku 
Jasło – Nowy Zagórz” – Etap C: Wróblik Szlachecki (ze stacją) – Uherce (bez stacji) 
od km 80,404 do km 116,200), 

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

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

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

− promocji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, 

− zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających 
raportowaniu do Komisji Europejskiej, 

− wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Konsorcjum Krajowego oraz Umowy 
Konsorcjum Regionalnego WP w ramach inicjatywy ESA BIC Poland, 

− przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Regionalnym Ośrodku Polityki 
Społecznej w Rzeszowie w zakresie działalności Ośrodka Adopcyjnego, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  
na przyjęcie darowizny, 

− zmiany Uchwały Nr 355/7106/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
1 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Podkarpackiego Centrum 
Medycznego w Rzeszowie SPZOZ z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiększenie 
efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego  
w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł 
Energii”, 

− zmiany Uchwały Nr 355/7118/22 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 
„Utworzenie Centrum Interwencyjnego Leczenia Udarów Mózgu w Klinicznym 
Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup niezbędnej 
aparatury medycznej (wymiana wyeksploatowanego sprzętu) na potrzeby 
Klinicznego Szpitala Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Przebudowa 
pomieszczeń Bloków Operacyjnych: Kliniki Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Kliniki 
Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa, Kliniki Otolaryngologii, 
Otolaryngologii Dziecięcej i Onkologii Laryngologicznej zlokalizowanych w budynku 
„B””, 

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

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik nad 
Sanem – Groble), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 114608R w Kuryłówce), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów od km 154+520 do km 
154+946,50 w m. Komorów), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr G117059R ul. Głowackiego w Sanoku), 



9 
 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kładki pieszo-jezdnej przez rzekę 
San w m. Bachów), 

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

− 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, 

− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Lesławowi Majkutowi, Sekretarzowi 
Województwa Podkarpackiego – Dyrektorowi Departamentu Organizacyjno –
Prawnego – do zatwierdzania sprawozdań z wykonania zadania i rozliczenia 
dotacji udzielonych z budżetu Województwa Podkarpackiego, na zadania 
realizowane w zakresie działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego, 
składanych przez podmioty, z którymi Województwo Podkarpackie zawarło umowy 
dotacyjne), 

− przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, 

− ogłoszenia konkursu fotograficznego „Podkarpacka Ikonosfera”, 

− zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, 

− zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Medyczno-Społecznego 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół przy Klinicznym 
Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia konkursu na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Rymanowie–Zdroju, 

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

− ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje  
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 
produktów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

− rozwiązania umowy (z Bractwem Flisackim p.w. św. Barbary), 

− rozwiązania umowy (z Centrum Realizacji Inicjatyw „Animus” w Jeżowem), 

− zwiększenia kwoty pomocy (dla beneficjenta – Powiat Przemyski w ramach 
operacji: Scalenie gruntów wsi Wyszatyce gm. Żurawica do wartości  
12.691.075,-zł), 

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

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

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą „Wojewódzki Dzień 
Rodzicielstwa Zastępczego”, 

− wyrażenia zgody na zwiększenie limitu miejsc do 26 w Regionalnej Placówce 
Opiekuńczo – Terapeutycznej „Tęczowy Domek” w Rzeszowie, 
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− udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie (pełnomocnictwo do podpisania deklaracji o wyrażeniu 
woli przystąpienia jako partner do międzynarodowego projektu dotyczącego 
integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów,  
w ramach Programu Interreg Europa), 

− udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie (pełnomocnictwo do podpisania deklaracji o wyrażeniu 
woli przystąpienia jako partner do międzynarodowego projektu pn. „Women  
for Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Europe (WeSTEM-EU)” 
w ramach Programu Interreg Europa), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (76.500,-zł),  

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (2.879,-zł). 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego dot. umorzenia należności 
wraz z odsetkami Parku Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętych 
Piotra i Pawła w Borku Starym sp. z o. o. z tytułu zwrotu środków przeznaczonych 
na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 
przyznanych na podstawie umowy z dnia 30 lipca 2019 roku (nr: RPPK.03.01.00-
18-129/17-00) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej  
w miejscowości Borek Stary” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

− uzgodnienia projektu zmiany – etap 2 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa Dęba, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Nowa Dęba przy ul. Szkolnej, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Graniczna” w Stalowej Woli, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Tuligłowy – Chorzów” w Gminie Rokietnica, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Czelatyce – 1” w Gminie Rokietnica, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
nr 201/13/2010 – I „Staromieście – Przy Drodze” w Rzeszowie. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Warzyce gm. Jasło. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie apelu Rady Miejskiej w Rymanowie o przekazanie akcji 

„Uzdrowiska Rymanów” S.A. 
2. Informacja dotycząca dochodów z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 

wchodzących w skład zasobu wojewódzkiego za rok 2021. 
3. Informacja w nawiązaniu do listu intencyjnego z firmy audytorskiej  Lexus-Audit  

Sp. z o.o. wraz z propozycją Departamentu Budżetu i Finansów w zakresie 
planowanych do podjęcia działań. 
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Przedmiotem 391. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
30 maja 2022 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. 

Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 

− przyjęcia stanowiska w związku z koniecznością zwiększenia obecności związków 
organizacyjnych Sił Zbrojnych RP na obszarze Województwa Podkarpackiego. 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja na temat wyjaśnień dotyczących projektu uchwały Sejmiku w sprawie 

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
województwa podkarpackiego. 

Przedmiotem 392. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
31 maja 2022 r. były następujące tematy:       

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

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

− zatwierdzenia zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej IP WUP w realizacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− przyjęcia Instrukcji realizacji projektów w osiach priorytetowych: X Pomoc 
techniczna i XII Pomoc techniczna React - EU RPO WP na lata 2014-2020, 

− zasad udzielania zaliczek beneficjentom realizującym projekty współfinansowane 
ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej XI Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubenia do roku 2030, 

− wydania opinii do decyzji lokalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego 
pn.: „Podłączenie odwiertu Bratkowice 6K-KGZ Czarna Sędziszowska”, 

− zmiany Uchwały Nr 360/7255/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
22 lutego 2022 r. w sprawie 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”, 

− zmiany Uchwały Nr 355/7117/22 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 
„Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym 
i niemedycznym”, 
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− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu 
SPZOZ na przyjęcie darowizn, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu 
SPZOZ na zakup karetki specjalistycznej z wyposażeniem, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w  Przemyślu 
SPZOZ na zakup defibrylatorów zewnętrznych AED, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr G116997R ul. Jagodowa w Sanoku), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr G117096R ul. Kenara w Sanoku), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej Nr G104758R km 0+000,00 do km 0+160,71 wraz 
z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci w m. Ruda Łańcucka), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1161R klasy G – główna z drogą powiatową 
Nr 1142R klasy L – lokalna w m. Chorzelów), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa ul. Błonie w Kolbuszowej), 

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tryńcza, 

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

− zaakceptowania przedłożonego przez Małopolski Zakład POLREGIO cennika 
biletów jednorazowych w ofercie pozataryfowej „Połączenie w Dobrej Cenie”  
do stosowania od 12 czerwca 2022 r., 

− ogłoszenia konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego  
pn. „NGO Wysokich Lotów”, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników Podkarpackiego Centrum Innowacji Spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

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

− apelu Rady Miejskiej w Rymanowie dotyczącego nieodpłatnego przejęcia przez 
samorząd Gminy Rymanów akcji spółki „Uzdrowisko Rymanów” S.A. 
w Rymanowie–Zdroju, 

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

− zawarcia porozumienia z Samorządowym Krajem Preszowskim, 

− wyrażenia woli realizacji projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2022, 

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

− produkcji i emisji programów promujących PROW 2014-2020, 

− złożenia wniosku o dofinansowanie zadania, 

− wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w 2022 roku zadań publicznych określonych 
w programie „Samorząd dla Rodziny – Wojewódzki Program Wspierania Rodziny 
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2030”, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (122.400,-zł), 

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

− wyrażenia woli przyjęcia przez Województwo Podkarpackie z dniem 1 stycznia 
2023 roku roli współorganizatora instytucji kultury – Muzeum Kresów  
w Lubaczowie. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

− uzgodnienia projektu zmiany nr 1/2022 Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego UZDROWISKO POLAŃCZYK, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nr 1/2021 terenów pod zabudowę mieszkaniową, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nr 3/2021 terenu położonego w Kielnarowej. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:  

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

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

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

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

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

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

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca wyrażenia zgody na wystąpienie do Ministerstwa Finansów 

oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z wnioskiem o czasową 
nadkontraktację środków osi XII POMOC TECHNICZNA – REACT – EU w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. 

2. Informacja dotycząca propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – w tym Instrument REACT-EU 
– II transza. 

3. Wniosek o decyzję kierunkową w sprawie kompleksowego uporządkowania układu 
komunikacyjnego dróg wojewódzkich na terenie Miasta Leżajska. 

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

 
Przedmiotem 393. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
3 czerwca 2022 r. był następujący temat: 

  
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyrażenia woli realizacji projektu „Pomoc humanitarna 2022”.  
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Przedmiotem 394. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
7 czerwca 2022 r. były następujące tematy: 

  
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany Uchwały Nr 358/7202/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
15 lutego 2022 r. w sprawie 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”, 

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

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0034/16  
pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” w ramach osi 
priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0003/19 
pn. „Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Krzywcza”, realizowanego przez Gminę Krzywcza w ramach osi priorytetowej IV 
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  

− wydłużenia okresu na osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu Wzrost 
zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach oraz Wzrost zatrudnienia  
we wspieranych przedsiębiorstwach – mężczyźni, dotyczących firmy Zakład 
Usługowo Handlowy RUR BUD Adam Szurlej, realizującej projekt  
nr RPPK.01.04.00-18-0131/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0052/17 
realizowanego przez „TRANSSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA”, w ramach osi 
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kańczuga na lata 2021 – 
2030, 

− promocji Województwa Podkarpackiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji, 

− podpisania umowy o udzielenie Gminie Świlcza pomocy finansowej, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104715R od km 0+003,50 do km 
0+758,00 wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową sieci w m. Jelna),  

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa ul. Warszawskiej i ul. Plac Mariacki w Leżajsku km 0+000,00 – 
0+548,40), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 117478R ul. Klasztorna w Zagórzu o dł. 0,14 km),  

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa publicznej drogi gminnej ul. Zielonej i rozbudowa odcinków 
publicznych dróg gminnych: ul. Cichej i ul. Granicznej),  

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Cisna, 

− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego wydatków dotyczących robót budowlanych w ramach projektu 
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„Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą 
miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”,  

− przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany 
Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2022, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Spółki Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT Spółka 
Akcyjna, 

− zmiany Uchwały Nr 376/7508/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2022 r. dot. wyboru Zgłoszeń w ramach Programu 
„Podkarpackie – przestrzeń otwarta”, 

− powołania Komisji eksperckiej do wyboru projektów akcji ŁUKASIEWICZ.ART 
2022, 

− współorganizacji Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni”, 

− współorganizacji Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2022, 

− przyznania nagrody honorowej Marszałka Województwa Podkarpackiego 
„Mecenas Kultury Podkarpackiej” za wsparcie instytucji kultury w dziedzinie 
ochrony dziedzictwa narodowego i realizacji przedsięwzięć kulturalnych, 

− przyznania indywidualnych i zbiorowych nagród Marszałka Województwa 
Podkarpackiego „Znak Kultury” za całokształt działalności i szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, 

− wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Lubaczowskim, 

− przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego 
w dziedzinie nauki w 2022 r., 

− zabezpieczenia środków finansowych, 

− zmiany uchwały w sprawie zwiększenia minimalnej stawki wynagrodzenia 
zasadniczego, 

− zamiaru powołania na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  
w Rymanowie–Zdroju, 

− rozwiązania umowy, 

− zatwierdzenia listy ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 
2022-2023 dla Konkursu nr 6/2022 ogłoszonego w dniu 12 stycznia 2022 r., 

− przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości położonych w Lubaczowie przy ul. Słowackiego 13, 

− przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
nieruchomości położonych w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego 10, 

− 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 z późn. zm., 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (1.893.574,-zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (1.625.873,-zł), 
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− ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków 
Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych, 

− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań, 

− udzielenia pełnomocnictwa, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (5.413.860,-zł). 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu 
Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie, 

− wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Zdrowy styl życia 
nauczycieli w czasach pandemii”, 

− udzielenia pomocy finansowej gminom,  

− wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu dla Państwowego Gospodarstwa  
Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Rzeszowie. 

 
Wydanie postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu II zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka C” dla terenu położonego w Mielcu  
w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Św. Kingi. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie 0006 Ostrów  gm. Ostrów, 

− ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie obręb 0007 Ropczyce–Pietrzejowa. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca lokalnego systemu informatycznego wykorzystywanego  

do obsługi naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu 

Regionalnego na lata 2014 – 2020.  

2. Informacja w zakresie nieprawidłowości zgłoszonych do Komisji Europejskiej,  

za I kwartał 2022 r. w ramach realizacji RPO WP na lata 2014-2020. 

3. Informacja w sprawie zgody na realizację części działań zaplanowanych w ramach 

przedsięwzięcia Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców zgłoszonego 

w renegocjacjach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

4. Informacja na temat Krajowego Planu Odbudowy. 

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

6. Zestawienie wniosków złożonych przez dyrektorów departamentów do zmian  
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. – na sesję Sejmiku 
Województwa w czerwcu br.   

7. Tabelaryczne zestawienie wniosków o dokonanie zmian limitów wydatków  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego – na sesję 
Sejmiku Województwa w czerwcu br. 
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Przedmiotem 395. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
8 czerwca 2022 r. były następujące tematy: 

  
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wyrażenia zgody na nabycie praw wieczystego użytkowania wraz z własnością 
usytuowanych na gruncie budynków, budowli i urządzeń, ustanowionych  
na nieruchomościach położonych w Rzeszowie. 

 
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

 

Przedmiotem 396. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
10 czerwca 2022 r. był następujący temat: 
 
Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie: 

− zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego. 

 

  

 

 
 
 
  
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 


