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KZ-I.0021.11.2022.FK                     Rzeszów, 2022 – 08 –                
 
 
 
 

INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w okresie od 14 czerwca 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r. 

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

− Nr 397 w dniu 14 czerwca 2022 r. 

− Nr 398 w dniu 20 czerwca 2022 r. 

− Nr 399 w dniu 21 czerwca 2022 r. 

− Nr 400 w dniu 24 czerwca 2022 r. 

− Nr 401 w dniu 27 czerwca 2022 r. 

− Nr 402 w dniu 28 czerwca 2022 r. 

− Nr 403 w dniu 30 czerwca 2022 r. 

− Nr 404 w dniu 5 lipca 2022 r. 

− Nr 405 w dniu 12 lipca 2022 r. 

− Nr 406 w dniu 18 lipca 2022 r. 

− Nr 407 w dniu 19 lipca 2022 r. 

− Nr 408 w dniu 22 lipca 2022 r. 

− Nr 409 w dniu 25 lipca 2022 r. 

− Nr 410 w dniu 26 lipca 2022 r. 

− Nr 411 w dniu 2 sierpnia 2022 r. 

− Nr 412 w dniu 9 sierpnia 2022 r. 

Przedmiotem 397. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
14 czerwca 2022 r. były następujące tematy: 

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2022, 
− wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Ekologia – nasza wspólna 

odpowiedzialność”, 
− wyrażenia woli przystąpienia do realizacji wniosku o budżet w sektorze Edukacja 

szkolna programu Erasmus+, 
− uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2030”, 
− 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: 
− przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/19  

pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w NZOZ Alfamed”, 
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realizowanego przez ALFAMED Anna Kamińska i Robert Niemiec Spółka 
Partnerska Lekarzy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0016/19  
pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w Samodzielnym 
Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brzostku”, realizowanego 
przez Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0019/17  
pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy 
Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza”, realizowanego przez Gminę 
Dubiecko, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0005/19  
pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tyrawa 
Wołoska”, realizowanego przez Gminę Tyrawa Wołoska w ramach osi priorytetowej 
IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0005/18  
pn. „Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze-Szebnie (dokumentacja projektowa + 
przedprojektowa)”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  
w ramach RPO WP na lata 2014-2020, 

− udzielenia pełnomocnictwa,  
− udzielenia pełnomocnictwa w przedmiocie wydawania uzgodnień i opinii w zakresie 

uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego,  
− wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa płyty przedhangarowej 

przy bazie obsługi technicznej samolotów na terenie portu lotniczego Rzeszów – 
Jasionka w Jasionce, wraz z doziemną instalacją kanalizacji deszczowej, instalacją 
elektroenergetyczną, teletechniczną i oświetleniową, oraz rozbiórka fragmentu 
istniejącej, doziemnej instalacji elektroenergetycznej, teletechnicznej i fragmentu 
kolektora kanalizacji deszczowej, usytuowanych na terenie działki ewidencyjnej  
o nr 1867/383 obręb 0001 Jasionka, gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski, 
województwo podkarpackie”, 

− zmiany Uchwały Nr 378/7557/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania opinii dla projektu 
zamiennego do dokumentacji: „Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi 
kołowania i dróg szybkiego zejścia Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka”, 

− wydania opinii do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu odcinków 
gazociągów DN 700 Jarosław – Rozwadów w celu wyeliminowania zwarć 
metalicznych”, 

− wydania opinii do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Gazociąg DN400 Sędziszów – Tarnów Mościce – wymiana 
odcinka gazociągu w m. Sędziszów Małopolski oraz gazociąg DN 700/500 
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Sędziszów – Łukanowice (stary) – wymiana odcinka gazociągu w m. Sędziszów 
Małopolski”, 

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Kolbuszowa na lata 2021 – 2027, 
− wpisania programu rewitalizacji do Wykazu programów rewitalizacji gmin 

województwa podkarpackiego, 
− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  

w Krośnie na zbycie myjni automatycznej, 
− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  

w Krośnie na przyjęcie darowizn,  
− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  

w Krośnie na przyjęcie darowizny,  
− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  

w Krośnie na zakup lasera zabiegowego YAG, 
− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na 

zakup aparatury i sprzętu medycznego, 
− zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka 

Medycyny Pracy w Rzeszowie, 
− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(pn. Rozbudowa drogi gminnej publicznej ulicy Parkowej nr 110754R i drogi 
gminnej publicznej Nr 110720R ul. Kochanowskiego w miejscowości Kańczuga 
wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – 
Majdan Królewski – Bojanów – Nisko na odcinku od km 28+483,00  
do km 34+724,24 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury 
technicznej, budowli i urządzeń budowlanych), 

− przyjęcia wizualizacji kolorystycznej elewacji budynku zaplecza technicznego PKA, 
− nabycia praw wieczystego użytkowania wraz z własnością usytuowanych  

na gruncie budynków, budowli i urządzeń, ustanowionych na nieruchomościach 
położonych w Rzeszowie, 

− stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia drogi  
do kategorii dróg powiatowych, na terenie powiatu rzeszowskiego, 

− zmiany wysokości wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Rzeszowie, 

− zmiany wysokości wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Przemyślu, 

− zmiany wysokości wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Krośnie, 

− zmiany wysokości wynagrodzenia dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Tarnobrzegu, 

− przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

− przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu 
Psychiatrycznym im. prof. E. Brzezickiego w Żurawicy, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników Spółki „Podkarpacki Fundusz Rozwoju” Sp. z o.o., 

− ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego 
Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  
w latach 2022/2023 – Program pt. Akademia Małych Zdobywców, 
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− ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  
w latach 2022/2023 – Programy rozwoju sportowego dzieci i młodzieży, 

− ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  
w środowisku szkolnym i akademickim w latach 2022/2023, 

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

− wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w 2022 roku zadań publicznych określonych  
w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023, 

− wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie 
działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie działalności na rzecz osób  
z niepełnosprawnościami, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 
oraz organizacjom pozarządowym, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 
− zmiany Uchwały Nr 394/7926/22 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia 

planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu 
Pomocy i wydatków nimi finansowanych, 

− odwołania pełnomocnictwa, 
− udzielenia pełnomocnictwa. 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 
− uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Tarnowiec, 
− uzgodnienia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola, 
− uzgodnienia projektu X. zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ropczyce, 
− uzgodnienia projektu zmiany 1/2021 Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Horyniec – Zdrój, 
− uzgodnienia projektu Zmiany 1/2021 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Horyniec Zdrój – Północ”, 
− uzgodnienia projektu Zmiany 2/2021 miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Horyniec Zdrój – Północ”, 
− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego nr 10/3/2010 terenu zabudowy usługowej, produkcyjnej, 
mieszkaniowej oraz komunikacji w Ropczycach, 

− uzgodnienia projektu VI etap – II zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ulicą 
Kwiatkowskiego w Stalowej Woli – Etap I”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Nr 1/2021 w miejscowości Nowy Dzikowiec i Lipnica, 

− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Mielca „Osiedle Szafera – część północna”, 
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− zaliczenia wpłaty w kwocie 800 zł dokonanej w dniu 26.05.2022 r. przez 
Beneficjenta – Aleksandra Szkaradek na poczet należności głównej z tytułu zwrotu 
środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich w kwocie 410,08 zł, w tym 348,57 zł z EFRR i 61,51 zł  
z budżetu państwa, wynikających z prawomocnej Decyzji Nr 
RPPK.IZ.UMWPK_O0680/15/01 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
08.11.2016 r. oraz na poczet odsetek za zwłokę w kwocie 389,92 zł, w tym  
331,43 zł odsetki od EFRR i 58,49 zł odsetki od środków z budżetu państwa. 

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

Wojewódzkich w Rzeszowie w obrębie Cisna gm. Cisna. 
 
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 maju 2022 r.  

2. Informacja dotycząca wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem o czasową 
nadkontraktację w działaniu 3.1 Rozwój OZE oraz w działaniu 8.5 Wsparcie 
rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie RPO WP 2014-2020. 

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

4. Informacja nt. opracowania Programu dla Rozwoju Roztocza. 
5. Zbiorcza informacja o zleceniach płatności, dotyczących POWER Perspektywy 

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

6. Informacja o realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów  
w 2021 roku. 

7. Informacja ustna na temat wykonania uchwał Sejmiku oraz uchwał Zarządu  
w sprawie pomocy humanitarnej skierowanej do Ukrainy. 

8. Informacja dotycząca możliwości wyodrębnienia instytucji kultury Województwa 
Podkarpackiego pn. Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” z realizowanego 
przez WDK w Rzeszowie projektu pn. „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”  
nr RPPK.06.04.04-18-0001/19 dofinansowanego ze środków funduszy UE. 

9. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w województwie podkarpackim za 2021 r. 

Przedmiotem 398. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
20 czerwca 2022 r. były następujące tematy: 

 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego  
na 2022 r., 

− przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Podkarpackiego na lata 2022 – 2045. 
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Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany Uchwały Nr XLII/712/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
29 listopada 2021 roku w sprawie „Programu współpracy Samorządu 
Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

 
Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie: 

− udzielenia Zarządowi Województwa Podkarpackiego wotum zaufania. 
 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku 

w obszarze pomocy humanitarnej dla Ukrainy. 
 
Przedmiotem 399. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
21 czerwca 2022 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany uchwały nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia 
Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój 
OZE - konkurs ogólny RPO WP 2014-2020 (ze zm.) oraz wyboru projektów z listy 
rezerwowej do dofinansowania w ramach REACT-EU, 

− rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0185/17-00 z dnia 26 listopada 2019 r. 
o dofinansowanie projektu 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0323/17-00 z dnia 19 listopada 2019r. 
o dofinansowanie projektu  pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości 
Glinik Dolny XIV” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii 
Rzymskokatolickiej NMP Królowej Świata w Wiśniowej sp. z o.o. w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.11.02.00-18-0029/22-00, 
pn. „Zastosowanie małej instalacji fotowoltaicznej o mocy 117,60 kWp jako źródła 
energii elektrycznej dla budynku handlowo-produkcyjnego Firmy Handlowo-
Usługowej GEO-EKO Tomasz Bil” podpisanej z Firmą Handlowo-Usługową GEO-
EKO Tomasz Bil, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-
2020, 

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

− wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka ogrodzenia 
lotniska, odcinka drogi patrolowej, odcinków linii kablowych SN, odcinka kanalizacji 
kablowej teletechnicznej i kanalizacji deszczowej tłocznej, usytuowanych  
na terenie działki ewidencyjnej o nr 1867/383 obręb 001, Jasionka, gmina 
Trzebownisko, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie”, 
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− zmiany Regulaminu udzielenia wsparcia dla MŚP w ramach projektu 
pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” wraz z załącznikami, 

− zmiany Uchwały Nr 355/7109/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
1 lutego 2022 roku w sprawie przyznania dotacji podmiotowej dla Klinicznego 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację 
zadania „Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej”, 

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

− udzielenia pełnomocnictwa dla Starosty Jasielskiego, 

− wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert  
na dofinansowanie w roku 2022 zadań własnych realizowanych przez organizacje 
z udziałem środków zewnętrznych, 

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

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

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników Spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o., 

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

− powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora 
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 

− jednostronnego rozwiązania umowy o przyznanie stypendium w ramach programu 
stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego, 

− przyznania uczelniom dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z  budżetu 
Województwa Podkarpackiego w 2022 roku, 

− rozwiązania umowy, 

− zwiększenia kwoty pomocy (dla beneficjenta – Powiatu Jarosławskiego w ramach 
operacji: Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jodłówka gmina Pruchnik 
do wartości 13.956.702,64 zł), 

− zwiększenia kwoty pomocy (dla beneficjenta – Powiatu Jarosławskiego w ramach 
operacji: Scalanie gruntów położonych w obszarze miasta Pruchnik do wartości 
22.961.143,84 zł), 

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

− wyboru ofert i udzielenia dotacji 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. 
 

Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II 
w Krośnie, 

− zmian w Statucie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie. 
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Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie zmiany montażu finansowego w projekcie  

pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – 
Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap II”. 

2. Informacja dotycząca projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 
Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów,  
do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka 
(lokalny km od 0+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiązania, 
z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń 
budowlanych”. 

3. Informacja dotycząca II Festiwalu Kultury Lasowiackiej w 2022 r.  
4. Informacja o dokonanych przeniesieniach w planie wydatków przez Dyrektora 

Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.  
 
Przedmiotem 400. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
24 czerwca 2022 r. były następujące tematy: 
 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 

− zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 
2022 – 2045, 

− zmiany Uchwały Nr LV/908/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia  
25 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki 
zmienionej Uchwałą Nr  LIX/944/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 
27 sierpnia 2018 roku. 
 

Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca zwiększenia kredytu restrukturyzacyjnego Wojewódzkiego 

Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, poręczenia zobowiązania 
przez Województwo Podkarpackie oraz programu naprawczego podmiotu 
wymagającego zatwierdzenia do realizacji przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego. 

 
Przedmiotem 401. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
27 czerwca 2022 r. były następujące tematy: 

 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany uchwały Nr XLII/719/21 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia 
planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2022 rok. 

 
Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zatwierdzenia do realizacji Programu Naprawczego Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na lata 2022 - 2023. 

 
Przedmiotem 402. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
28 czerwca 2022 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia Tabeli wdrażania rekomendacji badania ewaluacyjnego, 
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− 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, 

− sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w opiniowaniu projektów 
wybranych do dofinansowania w ramach Osi Priorytetowej III Czysta energia 
Działania 3.1 Rozwój OZE oraz Osi Priorytetowej XI REACT-EU Działania 11.2 
Rozwój OZE - REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0547/17-00 z dnia 28 lutego 2020 r.  
(z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej  
w miejscowości Jasionka II” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii 
Rzymskokatolickiej Matki Bożej Niepokalanej w Hermanowej Spółka z o. o.  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.01.00-18-0548/17-00 
z dnia 16 grudnia 2019 r. (z późn. zm.), pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej  
w miejscowości Błażowa III” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii 
Rzymskokatolickiej Matki Bożej Szkaplerznej w Kąkolówce Spółka z o.o. w ramach 
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.01.00-18-0198/17-00 
(z późn. zm.), pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Błażowa II” 
podpisanej z Parkiem Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej 
Wniebowstąpienia Pańskiego w Głuchowie sp. z o.o., w  ramach RPO 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.01.00-18-0307/17-00, 
pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Leszczawa Dolna I” podpisanej 
z Parkiem Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętej Anny  
w Ustrzykach Górnych sp. z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014-2020, 

− stopnia osiągnięcia w okresie trwałości wskaźników rezultatu dla projektów 
zrealizowanych w ramach osi priorytetowych II – VII Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, 

− zmiany uchwały nr 252/5083/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie decyzji  
o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
„Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”, 

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

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.03.00-18-0005/19 
realizowanego przez MADEJ ANDRZEJ JAN Madej Andrzej – SPRZEDAŻ  
I SERWIS ROWERÓW - NART w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna  
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0020/18 
realizowanego przez Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A., w ramach 
osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
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− wydania opinii do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn.: „Budowa w ramach 
sieci przesyłowej stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wysokiego ciśnienia  
i niezbędnej do jej funkcjonowania infrastruktury technicznej wraz z rozbiórką 
istniejącej stacji gazowej w m. Stalowa Wola os. Sudoły”, 

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Solina na lata 2022-2031, 

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Korczyna na lata 2022-2031, 

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

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2022-2030, 

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Błażowa do roku 2030, 

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

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Białobrzegi na lata 2023-2032, 

− powierzenia wykonywania czynności likwidacyjnych Podkarpackiego Biura 
Planowania Przestrzennego w Rzeszowie oraz udzielenia w tym zakresie 
pełnomocnictwa, 

− zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Rzeszowie, 

− zawarcia aneksu nr 9 do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 
2018 roku, 

− 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”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu na realizację zadania „Zakup urządzenia do wykonywania  biopsji 
fuzyjnej prostaty”, 

− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu na realizację zadania „Zakup głowicy do badań proktologicznych”, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  
w Krośnie na zakup aparatu USG, 

− zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie,  

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi expresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem)  
do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km),  

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Hoczew – Baligród – Cisna wraz  
z zabezpieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury 
technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w km ok. 36+400 w m. Cisna), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza, ul. Klasztornej, ul. Plac Mariacki  
i ul. T. Michałka na skrzyżowanie typu rondo), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej Sośnice – Rzeki na odcinku od 0+000 do km 0+154,30 
wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wielopole Skrzyńskie), 

− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Dróg i Publicznego 
Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
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w Rzeszowie (dot. projektu pn. Zakup taboru kolejowego do wykonywania 
przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego – II), 

− udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Departamentu Dróg i  Publicznego 
Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie (dot. projektu pn. Zakup taboru kolejowego do wykonywania 
przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego – II), 

− partnerstwa w ramach uroczystości związanych z odsłonięciem i poświęceniem 
Pomnika Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych w Mielcu, 

− współpracy w ramach realizowanego przedsięwzięcia dotyczącego Kongresu 
Zwyczajnego – Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

− wprowadzenia zmian w uchwale nr 163/3484/20 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie 
utworzenia inicjatywy specjalnej Pociąg do kultury dla podróżujących pociągiem 
„Wojak Szwejk”, 

− zawarcia umowy z Powiatem Lubaczowskim o udzielenie pomocy finansowej,  

− powołania Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w ramach 
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022/2023, 

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

− odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego 2022 w zakresie wskazania miejsca spełniającego warunki 
magazynowania odpadów, dla zatrzymanych przez Krajową Administrację 
Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, organy 
Inspekcji Ochrony Środowiska transportów odpadów, 

− zatwierdzenia listy operacji 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, 

− wprowadzenia procedury naboru i oceny wniosków o dotacje na wyposażenie 
centrum integracji społecznej oraz klubu integracji społecznej, 

− wyboru ofert i podziału środków finansowych z budżetu Województwa 
Podkarpackiego na realizację w roku 2022 zadań publicznych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

− zmiany Uchwały Nr 379/7582/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 14 kwietnia 2022 r. 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., 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (19.913,-zł), 

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

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

− ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, 

− zmiany uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków 
krajobrazowych, 
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− zmiany uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach obszarów 
chronionego krajobrazu. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− określającej kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 155 785,61 zł  
i  zobowiązującej ARCHVET Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do zwrotu 
wskazanej kwoty wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, liczonymi od dnia wypłaty środków w ramach wniosku o płatność,  
w których wydatki dotyczące naruszenia wystąpiły i określającej sposób zwrotu  
ww. kwoty, 

− określającej kwotę przypadającą do zwrotu w wysokości 390 000 zł  
i zobowiązującej COSTAKO Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do zwrotu 
wskazanej kwoty wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 
podatkowych, liczonymi od dnia wypłaty środków w ramach wniosku o płatność,  
w których wydatki dotyczące naruszenia wystąpiły i określającej sposób zwrotu ww. 
kwoty, 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak: RG-
II.2501.16.508.2015.UZ z dnia 20.10.2015 r., zmienionej decyzją Zarządu 
Województwa Podkarpackiego z dnia 16.08.2021 r., 

− zmiany decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego znak: RG-
II.2501.16.137.2016.UZ z dnia 19.04.2016 r., 

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

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu zmiany – etap 3 Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa Dęba, 

− uzgodnienia projektu IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba, 

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

− uzgodnienia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów – etap I, 

− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „RYMANÓW ZDRÓJ” – etap 1/2022, 

− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego „RYMANÓW”, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
„Pisarowce 8”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Osiedle Cyranka Południe. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca podziału alokacji dla miejskich obszarów funkcjonalnych  

w Priorytecie 6 – Rozwój Zrównoważony Terytorialnie w ramach Celu 
szczegółowego 5(i). 

2. Informacja dotycząca przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu pomocy 
technicznej RPO WP 2014-2020 w zadaniu project pipeline. 
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3. Informacja dotycząca wyników przeprowadzonego przeglądu wdrażania 
rekomendacji z badań ewaluacyjnych zrealizowanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

4. Informacja dotycząca podziału środków EFS+ z uwolnionych transferów między 
funduszami dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 
2021-2027 (FEP). 

5. Informacja na temat planu wariantów inwestorskich szprychy CPK na terenie 
województwa podkarpackiego. 

6. Informacja dotycząca projektu pn. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 
–2 (PSeAP–2).  

7. Wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności sporządzenia 
wielowariantowej ekspertyzy zastosowania różnych modeli biznesowych 
zarządzania siecią szerokopasmową.  
 

Przedmiotem 403. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
30 czerwca 2022 r. był następujący temat: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (179.961,-zł), 

− zmiany Uchwały Nr 394/7926/22 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia 
planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu 
Pomocy i wydatków nimi finansowanych. 

 
Przedmiotem 404. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
5 lipca 2022 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa 
Podkarpackiego, 

− wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków finansowych, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej publicznej dz. nr 1431 obręb Chorzelów  
do skrzyżowania z drogą gminną publiczną ul. Lotniskowa (działka nr 21 obręb  
3 Przemysłowy) w Mielcu na długości około 520 m), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 103701R, ul. Racławicka, klasy L- lokalna 0 dług. 
949 m wraz z budową kanału technologicznego oraz zabezpieczeniem 
infrastruktury technicznej w m. Mielec), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa odcinka drogi gminnej ul. Dębinki w Nisku wraz z budową oświetlenia 
drogowego i kanału technologicznego), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa odcinka drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Nisku wraz z budową 
oświetlenia drogowego i kanału technologicznego), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – 
Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa wraz z zabezpieczeniem 
osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli 
i urządzeń budowlanych w km ok. 3+100 w m. Daliowa), 



14 
 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 28 od km 313+153,80 do km 313+291,80 wraz 
z infrastrukturą techniczną, w związku z rozbiórką istniejącego i budową nowego 
mostu nad potokiem bez nazwy w km 313+228 w miejscowości Stara Bircza (gmina 
Bircza, powiat przemyski, województwo podkarpackie) wraz z budową i rozbiórką 
objazdu tymczasowego), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka  – 
Oleszyce – Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata Hrebenne polegająca  
na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w km ok. 39+8+958 – 45+076 i ok. 45+413 – 
45+613 strona prawa), 

− rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.01.00-18-0556/17  
z dnia 27 maja 2020 r., 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.04.04.00-18-0084/16,  
pn. „Rozbudowa, przebudowa i zakup wyposażenia Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Łańcucie” realizowanego przez Gminę Miasto Łańcut w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozszerzenia zakresu rzeczowego i wydłużenia terminu realizacji projektu  
nr RPPK.04.01.00-18-0001/18 pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej 
Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia 
koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych”, realizowanego przez Komendę 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jawornik Polski na lata 2022-
2031, 

− udzielenia pełnomocnictwa do przeprowadzenia kontroli wykonywania przez 
Koncesjonariusza – CWK Operator Sp. z o.o. postanowień umowy koncesji  
w I kwartale 2022 r.,  

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup urządzenia  
do biopsji fuzyjnej gruczołu krokowego”, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  
w Krośnie na zakup unitu laryngologicznego, 

− udzielenia pożyczki długoterminowej Podkarpackiemu Centrum Medycznemu  
w Rzeszowie SPZOZ, 

− ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, 

− odwołania pełniącego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,  

− nawiązania stosunku pracy na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,  
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− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Muzeum 
Okręgowego w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Muzeum 
Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Muzeum 
Budownictwa Ludowego w Sanoku, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Muzeum Marii 
Konopnickiej w Żarnowcu, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Wojewódzkiej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Arboretum  
i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Galerii Sztuki 
Współczesnej w Przemyślu, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Centrum 
Kulturalnego w Przemyślu, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Filharmonii 
Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok Teatru im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie, 

− przedłużenia terminu przeprowadzenia komisyjnej kontroli zgodności wpisów 
dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów ikonograficznych 
Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

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

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

− wydania opinii do projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego  
i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2028  
dla przedsiębiorstwa energetycznego PGE Dystrybucja S.A., 

− przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości 
jako elementu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa 
Podkarpackiego (Obchody Powiatowego Święta Kół Gospodyń Wiejskich, „Dożynki 
Wiejskie w Hucisku Nienadowskim),  

− przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości 
jako elementu dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa 
Podkarpackiego (podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Rzeszowie),  

− uznania za celową współpracę z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie  
w zakresie profilaktyki uzależnień w 2022 r., 

− uznania za celową współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2022 r., 
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− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 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. (162.250,-zł), 

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

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

− rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchnik, 

− uzgodnienia projektu XX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pilzno dla części miejscowości Pilzno przy ul. Węgierskiej „Węgierska 2”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Wadowice Dolne „CENTRUM II”, 

− zaliczenia wpłaty w kwocie 800,-zł dokonanej w dniu 21.06.2022 r. przez 
Beneficjenta – Aleksandra Szkaradka na poczet należności głównej z tytułu zwrotu 
środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich w kwocie 407,92 zł, w tym 346,73 zł z EFRR i 61,19 zł  
z budżetu państwa, wynikających z prawomocnej Decyzji  
Nr RPPK.IZ.UMWPK_O0680/15/01 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
08.11.2016 r. oraz na poczet odsetek za zwłokę w kwocie: 392,08 zł, w tym  
333,27 zł odsetki od EFRR i 58,81 zł odsetki od środków z budżetu państwa. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja na temat wykonania uchwał Sejmiku oraz uchwał Zarządu w sprawie 

pomocy humanitarnej skierowanej do Ukrainy. 
2. Informacja na temat konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki 

Współczesnej w Przemyślu.  
3. Zatwierdzenie programu Festiwalu Kultury Lasowiackiej 2022 – informacja. 
  
Przedmiotem 405. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
12 lipca 2022 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym, 

− 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, 

− przyjęcia projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
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− wyboru do dofinansowania projektu przewidzianego do realizacji w 2022 i 2023 r. 
w ramach XII Osi priorytetowej Pomoc techniczna React - EU RPO WP na lata 
2014-2020, 

− udzielenia pełnomocnictwa (Pani Agnieszce Wojdyło – Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Rozwoju Regionalnego do reprezentowania Województwa 
Podkarpackiego w zakresie czynności związanych z realizacją projektu  
pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez 
opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”),  

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rymanów na lata 2022-2030, 

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki”  
na lata 2022–2030, 

− udzielenia pełnomocnictwa (radcy prawnemu Krzysztofowi Byjosiowi -  
do reprezentowania Województwa Podkarpackiego jako pokrzywdzonego  
w sprawie: wykonania w okresie od 26 września 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.  
na trasie relacji Czarna – Lipiny – Parkosz – Dębica bez stosownego pozwolenia 
na budowę wydanego przez właściwy organ budowlany, dwóch dodatkowych 
mikrorurek kanalizacji teletechnicznej, przed organami ścigania oraz sądami 
powszechnymi), 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Klinicznego Szpitala 
Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Wojewódzkiego 
Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Wojewódzkiego 
Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Wojewódzkiego 
Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Specjalistycznego 
Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego  
w Jarosławiu, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Wojewódzkiego 
Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego  
w Żurawicy, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Wojewódzkiego 
Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SP ZOZ, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Wojewódzkiej Stacji 
Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Wojewódzkiego 
Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Wojewódzkiego 
Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie, 

− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 r. Podkarpackiego 
Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ, 
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− udzielenia poręczenia kredytu restrukturyzacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa dróg gminnych publicznych nr 109885R od drogi krajowej nr 84 
do Granic i nr 109882R od przystanku PKP do stacji uzdatniania wody  
w miejscowości Głuchów i Kosina), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102111R ul. Spokojna  
w m. Harasiuki – odcinek od km 0+495 do km 0+860), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa obwodnicy miasta Tyczyna), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa publicznej drogi gminnej KDL7 na Osiedlu Staromieście – Zagórze  
w Rzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami  
i urządzeniami budowlanymi), 

− zawarcia umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla Powiatu Brzozowskiego (z przeznaczeniem  
na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1936R Barycz – 
Izdebki i Nr 2061R Izdebki – Hłudno”), 

− zawarcia umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
Województwa Podkarpackiego dla Gminy Domaradz (z przeznaczeniem  
na realizację zadania pn.: „Remont dróg dz. nr ewid. 2491, 2629/5, 2641/4  
w miejscowości Barycz”), 

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

− nieodpłatnego użyczenia POLREGIO S.A. pojazdu szynowego typu SA 135 celem 
zorganizowania połączeń kolejowych na linii nr 101 w dniu 24 lipca w relacji 
Rzeszów – Lubaczów – Basznia Dolna – Horyniec Zdrój, 

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

− zmiany Uchwały Nr 392/7874/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o Nagrodę 
Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. „NGO Wysokich Lotów”, 

− zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Treningi 
samodzielności w mieszkaniu treningowym w Rzeszowie, 

− zawarcia umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Wystawy Fotografii 
Artystycznej Tryptyk, 

− przedstawienia korekt sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych 
instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2021, 

− przyjęcia darowizny od firmy Greinplast Sp. z o.o., 

− zgody na czasowe przeniesienie poza teren Muzeum eksponatów muzealnych 
pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, 

− zawarcia umów o udzieleniu pomocy finansowej gminom, 

− przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe, 

− wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Pedagogicznej Biblioteki 
Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu, 

− zamiaru odwołania ze stanowiska dyrektora Biblioteki Pedagogicznej  
w Tarnobrzegu, 
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− wyrażenia zgody Muzeum Podkarpackiemu w Krośnie na nabycie nieruchomości 
gruntowej, 

− wyrażenia zgody na wykonanie przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Rzeszowie robót remontowo-budowlanych w budynku położonym  
przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, 

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

− zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy  
na operacje typu: „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (1.175.250,-zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (32.732,-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., 

− zmiany Uchwały Nr 394/7926/22 z dnia 7 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia 
planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu 
Pomocy i wydatków nimi finansowanych, 

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

− przyjęcia skonsolidowanego bilansu Województwa Podkarpackiego za 2021 rok. 
 
Wydanie postanowienia Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu osiedla „Słoneczne IV” w Sokołowie Małopolskim. 

 
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 czerwcu 2022 r.  

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

3. Wniosek o podjęcie decyzji kierunkowej w sprawie zlecenia podmiotowi 
zewnętrznemu przeprowadzenia kontroli merytoryczno-finansowej dokumentacji 
Operatora POLREGIO S.A. w związku z realizacją umowy o świadczenie usług 
publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2021 – 2025. 

4. Informacja dotycząca sytuacji Zakładu Aktywności Zawodowej „Aktywni Mimo 
Wszystko” w Rzeszowie, ul. Tarnowska 107, prowadzonego przez Fundację  
In Corpore oraz ryzyka likwidacji ZAZ. 

5. Informacja na temat planowanej realizacji projektu pozakonkursowego przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. 
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Przedmiotem 406. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
18 lipca 2022 r. były następujące tematy: 

 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0372/17-00 z dnia 23 stycznia 2020 r.  
o dofinansowanie projektu 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 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

− rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0172/17 z dnia 28 stycznia 2020 r.  
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości 
Glinik Dolny IV” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii 
Rzymskokatolickiej Dobrego Pasterza w Faliszówce sp. z o.o. w ramach RPO 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0209/17-00 z dnia 12 grudnia 2019 r.  
(z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej  
w miejscowości Przedbórz”, realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii 
Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Rzemieślnika w Przedborzu Spółka z o.o.,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

− rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0142/17 z dnia 22 listopada 2019 r.  
(z późn. zm.) o dofinansowanie projektu  pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej  
w miejscowości Cieklin II” realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii 
Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach-Farze  
sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

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

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0345/17 pn. „Budowa 
farmy fotowoltaicznej w miejscowości Husów IV”, realizowanego przez Park Energii 
Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Starej 
Jastrząbce Spółka z o.o., w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

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

− wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.03.00-18-0004/18 
pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz-Łupków (dokumentacja 
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projektowa)”, realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach RPO 
WP na lata 2014-2020, 

− zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21,  
pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – 
Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap II” 
realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,  
w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− 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, 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (1.000.000,-zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (148.670,-zł), 

− udzielenia pełnomocnictwa (Pani Ewie Stawarz – Głównemu Księgowemu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Pani Agacie Nosal i Pani 
Annie Rzepka - pracownikom Oddziału Księgowości Urzędu Departamentu 
Budżetu i Finansów, pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji dotyczących 
ustalenia kursu przewalutowania), 

− udzielenia pełnomocnictwa (Pani Ewie Dobrowolskiej – Głównemu Księgowemu 
Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Pani Agnieszce 
Wierzbińskiej – p.o. Naczelnika Wydziału Finansowo-Księgowego Podkarpackiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, pełnomocnictwa do prowadzenia 
negocjacji dotyczących ustalenia kursu przewalutowania), 

− udzielenia pełnomocnictwa (Panu Januszowi Tereszkiewiczowi – Kierownikowi 
Oddziału Sprawozdawczości Budżetowej, Pani Bożenie Malita – Głównemu 
Specjaliście w Oddziale Sprawozdawczości Budżetowej oraz Panu Wojciechowi 
Kozakowi – Głównemu Specjaliście w Oddziale Sprawozdawczości Budżetowej, 
pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji dotyczących ustalenia kursu 
przewalutowania),  

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1  
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup robota 
chirurgicznego wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń dla Podkarpackiego 
Centrum Chirurgii Robotycznej”, 

− zmiany Uchwały Nr 355/7119/22 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 
„Zakup systemu do nawigacji robotycznej dla ortopedii”, 

− 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 ”, 

− zmiany Uchwały Nr 355/7122/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
1 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na realizację zadania „Zakup sprzętu 
medycznego: laseru holmowego, aparatu USG, urządzenia do radiochirurgii skóry, 
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artroskopu oraz sterylizatora plazmowego dla Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”, 

− zmiany Uchwały Nr 405/8147/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu 
restrukturyzacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła 
II w Krośnie, 

− powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym  
w Rzeszowie, 

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Wiśniowa na lata 2022 – 2030, 

− zaopiniowania Projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Dęba na lata 2022 – 2030, 

− odwołania dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta 
Pawlikowskiego w Przemyślu, 

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

− powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

− powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie, 

− powierzenia stanowiska dyrektora Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu. 

 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− nadania śp. Pani Marii Mireckiej – Loryś Odznaki Honorowej „Zasłużony  
dla Województwa Podkarpackiego”. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Zbiornik Huta Stara”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Zbiornik wodny Harasiuki”, 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
na terenie Gminy Pruchnik dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji 
Łańcut – Pruchnik. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− określenia kwoty przypadającej do zwrotu w wysokości 375.600,-zł i  zobowiązania 
IT SERVICE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zwrotu wskazanej kwoty 
wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, 
liczonymi od dnia wypłaty środków w ramach wniosku o płatność, w którym wydatki 
dotyczące naruszenia wystąpiły i w sprawie określenia sposobu zwrotu ww. kwoty. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja na temat odpowiedzi na uwagi KE do Programu Fundusze Europejskie 

dla Podkarpacia 2021-2027. 
2. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia możliwości realizacji przez WUP  

w Rzeszowie zmienionych działań zaplanowanych w projekcie własnym  
pn. Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
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3. Informacja przedstawiająca kwartalne zestawienie nieprawidłowości 
niepodlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej w ramach RPO WP 2014-
2020 za I kwartał 2022 r. 

4. Informacja o przeniesieniach w planie wydatków dokonanych przez: Dyrektora 
Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie oraz Dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. 

 
Przedmiotem 407. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
19 lipca 2022 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zmiany Uchwały Nr 366/7362/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu rzeczowo – 
finansowego Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie  
na 2022 r., 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 28 od km 312+680 do km 312+840 wraz  
z infrastrukturą techniczną, w związku z rozbiórką istniejącego i budową nowego 
mostu nad potokiem Lipka w km 312+762 w miejscowości Stara Bircza (gmina 
Bircza, powiat przemyski, województwo podkarpackie) wraz z budową oraz 
rozbiórką objazdu tymczasowego), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej Werynia – Dzikowiec), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej Werynia – Kolonia), 

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

− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wojaszówka, 

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

− 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, 

− zaakceptowania cennika biletów jednorazowych, miesięcznych i kwartalnych 
zawartych w Taryfie Podkarpackiej do stosowania od 1 września 2022 r. w ramach 
umowy o świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich zawartej na lata  
2021-2025, 

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

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

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

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna, 
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− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpacki Fundusz Rozwoju Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, 

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

− przyjęcia projektu aktualizacji Strategii komunikacji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, 

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

− przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, 

− 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., 

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

− złożenia przez Województwo Podkarpackie koncepcji projektu i wniosku  
na realizację projektu zintegrowanego pn.: „Skuteczne wdrożenie programu 
ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu  
ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj” w ramach Programu LIFE 
i realizacji tego projektu, 

− zmiany Uchwały Nr 369/7770/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia  
22 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia, 

− zmiany uchwały, 

− wyrażenia zgody na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych, 

− rozwiązania umowy, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych 
Województwa Podkarpackiego w zakresie profilaktyki uzależnień, 

− zmiany Uchwały Nr 397/7980/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru ofert i podziału środków 
finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2022 roku 
zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej  
na lata 2016-2023. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Wniosek o decyzję kierunkową dotyczącą udzielenia dotacji celowych Jednostkom 

Samorządu Terytorialnego na wykonanie zadań realizowanych w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, dotyczących 
budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej m. in. budowy chodników  
przy drogach wojewódzkich. 

 
Przedmiotem 408. wyjazdowego posiedzenia Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, które odbyło się w dniu 22 lipca 2022 r. w Podkarpackim 
Centrum Nauki „Łukasiewicz” w Jasionce był następujący temat: 
 
Informacja nt. stanu realizacji projektu „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”. 
 



25 
 

Przedmiotem 409. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
25 lipca 2022 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyznania dotacji celowej dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2  
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania „Zakup aparatu  
do badań urodynamicznych”, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa dróg gminnych: L000023 Rzemień (Rejowiec I) o dł. ok. 1690 m, 
L000026 o dł. ok. 50 m, L000083 o dł. ok. 190 m, wraz z budową mini ronda  
na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1172R, budową instalacji oświetlenia  
i odwodnienia drogi, kanału technologicznego oraz z niezbędną przebudową 
istniejącej infrastruktury), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa dróg gminnych, tj.: ul. Jordana, pl. 11 Listopada, ul. Korczaka,  
ul. Parkowa, ul. Mickiewicza, ul. Kopernika, ul. Sienkiewicza, ul. Matejki o łącznej 
długości ok. 1200 m wraz z niezbędną infrastrukturą oraz przebudową  
i zabezpieczeniem sieci w mieście Nowa Sarzyna), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – 
Bełżec na odcinku Oleszyce – Cieszanów od km około 33+688.93 do km około 
43+947.31 wraz z rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury 
technicznej, budowli i urządzeń budowlanych), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – 
Bełżec na odcinku Cieszanów – gr. woj. od km 45+586,00 do km 61+958,00  
oraz od km 65+200,00 do km 68+313,05 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. Budowa nowego odcinka drogi gminnej Nr 113343R Wolica przez wieś  
w kierunku Łask), 

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

− przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Wojewódzkim Domu Kultury  
w Rzeszowie, 

− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., 

− złożenia oświadczenia o rezygnacji z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów  
w Spółce Media-Sys Sp. z o.o., 

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

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

− przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Cieszanowie,  
gm. Cieszanów, 
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− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2022 r., 

− 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”. 

 
Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− przyjęcia treści aneksu nr 3 do umowy z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie 
prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− 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 Koniaczów gm. Jarosław, 

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

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja dotycząca szprychy nr 6 w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego 

(CPK) na terenie województwa podkarpackiego. 
2. Informacja dotycząca potrzeby zwiększenia środków finansowych na zadaniu  

pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”. 
3. Wniosek w sprawie zawarcia umowy dot. współpracy Województwa 

Podkarpackiego i Gminy Krzeszów w zakresie opracowania Programu 
funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu 
pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów –
Tarnogród – Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”. 

4. Wniosek w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych  
w budżecie województwa na projekt pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94  
w Głuchowie”. 

5. Wniosek o decyzję kierunkową w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 
lub ogłoszenie nowego postępowania przetargowego na zadanie realizowane  
w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych pn. „Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich  
w Bieszczadach”. 

 
Przedmiotem 410. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
26 lipca 2022 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Województwa 
Podkarpackiego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022/2023 
Program pt. Akademia Małych Zdobywców, 
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− udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w środowisku szkolnym  
i akademickim w latach 2022/2023, 

− udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w latach 2022-2023 – Programy 
rozwoju sportowego dzieci i młodzieży, 

− rozwiązania umowy Nr EN-IV.514.2.4.2022 pt. Upowszechnianie kultury fizycznej 
w Województwie Podkarpackim w 2022 r. poprzez organizację imprez sportowych 
na realizację zadania publicznego pt. Dziecięca Liga Amatorska o Puchar Posła  
na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca ze skutkiem natychmiastowym, 

− udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Medyczno-Społecznego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu, 

− ustalenia składu zespołu negocjacyjnego w procesie negocjacji z Komisją 
Europejską zapisów programu regionalnego Fundusze Europejskie  
dla Podkarpacia 2021-2027, 

− sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w opiniowaniu projektu  
nr RPPK.05.03.00-18-0001/20 pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk 
Wąskotorowy – Dynów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V 
Infrastruktura komunikacyjna, Działania 5.3 Infrastruktura kolejowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0161/17-00 z dnia 12 grudnia 2019 r.  
(z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz  
z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Glinik Polski”, realizowanego przez 
Park Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Józefa Robotnika  
w Gliniku Polskim sp. z o.o. w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0240/17-00 z dnia 31 stycznia 2020 r.  
(z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej  
w miejscowości Niewodna”, realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii 
Rzymskokatolickiej Świętej Anny w Niewodnej Spółka z o.o. w ramach RPO 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0304/17-00 z dnia 19 grudnia 2019 r.  
(z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej  
w miejscowości Mrowla”, realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii 
Rzymskokatolickiej Świętego Łukasza Ewangelisty w Mrowli spółka z o.o.  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020, 

− rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0321/17-00 z dnia 29 listopada 2019 r. 
(z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej  
w miejscowości Blizianka II”, realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii 
Rzymskokatolickiej Matki Bożej Różańcowej w Zabratówce sp. z o.o. w ramach 
RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0346/17-00 z dnia 13 grudnia 2019 r.  
(z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej  
w miejscowości Błażowa IV”, realizowanego przez Park Energii Słonecznej Parafii 
Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Piątkowej spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 
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− rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0545/17-00 z dnia 25 lutego 2020 r.  
(z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz  
z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Krempna”, realizowanego przez Park 
Energii Słonecznej Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Maksymiliana Kolbe  
w Krempnej spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne”, realizowanego 
przez Gminę Ustrzyki Dolne w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska 
naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0008/16 pn. „Budowa 
nowych przyłączy ciepłowniczych do domów jednorodzinnych i innych budynków 
na terenie gminy. Rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego  
w Ustrzykach Dolnych”, realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

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

− 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, 

− zaopiniowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Trzebownisko na lata 2022-2030, 

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

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

− przekazania Sejmikowi Województwa Podkarpackiego „Informacji o realizacji 
Kontraktów Terytorialnych w 2021 roku”, 

− podpisania Aneksu nr 7 do Umowy partnerskiej zawartej dnia 10 marca 2017 roku 
na rzecz realizacji Projektu pozakonkursowego pn. „Podkarpacka Platforma 
Wsparcia Biznesu”, 

− przyjęcia stanowiska dot. skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2022 r. sygn. akt I SA/Rz 13/22, 

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

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (2.572.617,-zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (6.879,-zł),  

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

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Jarosław, 

− uzgodnienia projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stalowa Wola, 
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− uzgodnienia projektu VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Stalowej Woli, 

− uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu potencjalnego zagrożenia powodzią, przyległego  
do projektowanego wału przeciwpowodziowego oraz części obszaru rozproszonej 
zabudowy mieszkaniowej Osiedla Kilińskiego i Kościuszki w Mielcu. 

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

rzeczowego oraz zwiększenie kosztów kwalifikowalnych i dofinansowania zakresu 
podstawowego projektu pn. „Rewitalizacja Kolei Dojazdowej Przeworsk 
Wąskotorowy – Dynów”. 

2. Informacja na temat możliwości zagospodarowania terenów inwestycyjnych  
w Gminie Świlcza. 

3. 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 30 czerwca 2022 r. 

 
Przedmiotem 411. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
2 sierpnia 2022 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− powołania Rady Inwestycyjnej dla instrumentów finansowych w województwie 
podkarpackim, 

− nawiązania współpracy w zakresie opracowania programów rozwoju dla Roztocza, 

− przystąpienia do opracowania Programu Rozwoju Roztocza – województwo 
podkarpackie, 

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

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

− wydania opinii do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie 
odwiertów Blizna-5, 11, Ocieka-2 – KGZ Czarna Sędziszowska”, 

− udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 
do wykonywania wszelkich czynności i składania oświadczeń woli związanych 
z realizacją projektu własnego w ramach VIII Osi Priorytetowej Integracja 
Społeczna, Działania 8.10 Aktywna integracja osób uciekających z Ukrainy 
w związku z wystąpieniem skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym  
na terenie Ukrainy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020, 

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

− 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, 

file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/410%20-%2026%20lipca%202022/Materiały/Dep.%20Zarządzania%20RPO/Informacja_Kolejka_wąskotorowa.docx
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/410%20-%2026%20lipca%202022/Materiały/Dep.%20Zarządzania%20RPO/Informacja_Kolejka_wąskotorowa.docx
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/410%20-%2026%20lipca%202022/Materiały/Dep.%20Zarządzania%20RPO/Informacja_Kolejka_wąskotorowa.docx
file://///podkarpackie.local/fs/KZ/KZ_I/.1POSIEDZENIA%20ZARZĄDU/410%20-%2026%20lipca%202022/Materiały/Dep.%20Zarządzania%20RPO/Informacja_Kolejka_wąskotorowa.docx
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− zmiany Uchwały Nr 376/7507/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu realizacji 
remontów chodników w ciągach dróg wojewódzkich w 2022 roku, 

− stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zaliczenia drogi 
do kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Krosna, 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. „Rozbudowa dróg gminnych Nr 106281R i Nr 106289R, budowa nowych dróg 
gminnych publicznych w km 0+000 – km 0+347, km 0+000 – km 0+412, km 0+000 
– km 0+301, km 0+000 – km 0+250 wraz z budową oświetlenia ulicznego, budową 
kanału technologicznego, budową kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej 
infrastruktury”), 

− powołania Komisji Konkursowej do oceny zgłoszeń złożonych w ramach 
przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „NGO Wysokich 
Lotów”, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  
na zmianę wierzyciela, 

− zmiany Uchwały Nr 355/7115/22 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 
„Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW Nr 2 w Rzeszowie”, 

− zmiany Uchwały Nr 355/7116/22 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 budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 
im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, 

− zmiany Uchwały Nr 355/7121/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 
1 lutego 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie z przeznaczeniem na zadanie 
pn. „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala 
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu 
komunikacyjnego i parkingów – etap I”, 

− zmiany Uchwały Nr 360/7252/22 z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przyznania 
dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 
w Tarnobrzegu z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja Oddziału 
Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy, polegająca  
na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 wraz z zakupem sprzętu 
i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej 
w Tarnobrzegu”, 

− zabezpieczenia środków finansowych, 

− podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu  
na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie, 

− podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu  
na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, 

− podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu  
na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego  
w Sanoku, 

− przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego, 
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− 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”, 

− uznania braku celowości realizacji zadania publicznego, 

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

− realizacji operacji EKOGALA – międzynarodowe targi produktów i żywności 
wysokiej jakości, 

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

− zmiany Uchwały Nr 392/7884/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie 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”. 

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− powierzenia Gminie Harasiuki realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 858 na terenie gminy Harasiuki”, 

− powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 
wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa 
Mała – Grab – gr. Państwa polegająca na budowie chodnika w m. Krempna – 
Kotań”, 

− powierzenia Gminie Tyczyn realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
nr 878 Rzeszów-Dylągówka, polegająca na budowie chodnika”, 

− powierzenia Gminie Wojaszówka realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
na drodze wojewódzkiej nr 990 Twierdza – Krosno poprzez budowę, przebudowę 
drogi na terenie Gminy Wojaszówka”, 

− powierzenia Gminie Jeżowe realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-
rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne, Jata, 
Sójkowa”, 

− powierzenia Gminie Krzeszów realizacji zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – 
Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”, 

− powierzenia Gminie Bojanów realizacji zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki w km 2+820 do km 4+320 
w miejscowości Korabina”, 

− powierzenia Gminie Radomyśl nad Sanem realizacji zadania pn. „Budowa 
chodników i ciągów pieszo-rowerowych przy drogach wojewódzkich na terenie 
Gminy Radomyśl nad Sanem”, 

− powierzenia Gminie Rymanów realizacji zadania pn. „Budowa chodników przy 
drodze wojewódzkiej nr 887 w m. Rymanów Zdrój i w m. Ladzin”, 

− powierzenia Gminie Wielopole Skrzyńskie realizacji zadania pn. „Poprawa 
bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę 
oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – 
Wiśniowa”, 
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− powierzenia Gminie Wiśniowa realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa 
pieszych poprzez budowę chodników przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy 
Wiśniowa”, 

− deklaracji przekazania do wspólnego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego prowadzenia i finansowania Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 

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

− zmiany uchwały w sprawie określenia planu sieci publicznych placówek 
doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek. 

 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nisko, 

− uzgodnienia projektu XXVII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Głogów Małopolski, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Nr 2/2021 terenu położonego w miejscowości Wysoka Głogowska, 

− zaliczenia wpłaty w kwocie 37 614,61 zł, dokonanej w dniu 18.07.2022 r. jako 
wykonanie ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłościowej na poczet 
należności głównej z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację 
programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 

 
Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− wygaszenia trwałego zarządu ustanowionego decyzją Zarządu Województwa 
Podkarpackiego znak GG-II.2501.16.33.2012.UZ z dnia 6 marca 2012 roku. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dofinansowania  

dla projektów pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków 
i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk – etap II” oraz „Budowa/przebudowa 
drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska  
na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap II”. 

2. 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 (FEPW). 

3. Sprawozdanie zbiorcze z przeprowadzonej likwidacji Podkarpackiego Biura 
Planowania Przestrzennego Rzeszowie. 

4. Informacja na temat działań podejmowanych przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego w 2021 roku oraz w pierwszym półroczu 2022 roku, 
które wpisują się w tematykę Konwencji Karpackiej. 

5. Wniosek dotyczący decyzji kierunkowej w sprawie realizacji zadania  
pn. „Przebudowa przepustu drogowego na ulicy Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej 
w km 25+968 drogi wojewódzkiej Nr 875 relacji Mielec – Kolbuszowa – Sokołów 
Małopolski – Leżajsk – powierzenie opracowania dokumentacji dla przebudowy 
przedmiotowego przepustu Gminie Kolbuszowa.  

6. Wniosek dotyczący decyzji w sprawie współpracy Województwa Podkarpackiego  
i Gminy Leżajsk w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania  
pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 877, polegająca na budowie chodnika  
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w km 23+845 do 24+060, strona lewa wraz z przebudową istniejącej zatoki 
autobusowej w miejscowości Biedaczów”. 

7. Wniosek dotyczący decyzji w sprawie współpracy Województwa Podkarpackiego  
i Gminy Zaklików w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania 
polegającego na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 855 na odcinku 
Zaklików – Zdziechowice. 

8. Wniosek dotyczący decyzji kierunkowej w sprawie wydłużenia okresu realizacji 
projektu na lata 2012-2027 oraz zwiększenia planu finansowego o kwotę 
49.510.000,00 zł na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych  
i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”. 

9. Sprawozdanie z działalności Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej 
POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020 w Rzeszowie” (OT) za rok 2021. 

10. Informacja dotycząca identyfikacji wizualnej II Festiwalu Kultury Lasowiackiej 2022 
– wybór logo. 

11. Zestawienie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r., 
kierowanych na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego w m-cu 
sierpniu. 

12. Zestawienie zmian w WPF WP na lata 2022-2045, kierowanych na najbliższą sesję 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w m-cu sierpniu. 

 
Przedmiotem 412. posiedzenia Zarządu Województwa Podkarpackiego w dniu   
9 sierpnia 2022 r. były następujące tematy: 
 
Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

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

− wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0001/19 pn. „Poprawa 
jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu 
Wojewódzkim nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”, realizowanego przez 
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, 

− promocji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego, 

− wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Rzeszowie umowy najmu pomieszczeń, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  
w Krośnie na przyjęcie darowizny, 

− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II  
w Krośnie na zakup aparatury i sprzętu medycznego, 

− zmiany Uchwały Nr 355/7113/22 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 
„Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego  
z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej  
na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją”, 

− przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej w Tarnobrzegu na realizację zadania „Poprawa stanu technicznego 
obiektów użytkowych Szpitala poprzez modernizację systemu sygnalizacji pożaru 
i monitoringu pożarowego w budynku F1”, 
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− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Budowa drogi gminnej publicznej, ulicy Partyzantów w Kolbuszowej –  
w km 0+003 do km 0+431), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1542R Albigowa – Sonina wraz z budową  
i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej), 

− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(pn. Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 108413R (ul. Wola Cicha) wraz  
z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej oraz budową miejsc 
postojowych), 

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

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

− rozwiązania umowy nr DO-I.3041.13.1.2022 z dnia 18 marca 2022 r., zawartej  
z Muzeum – Zamek w Łańcucie na realizację zadania pn. „Instalacja systemu 
monitoringu parametrów klimatu w budynku Zamku i Biblioteki, Kasyna, Stajni  
i Powozowni”, 

− zmiany Uchwał 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, 

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

− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2022 r., 

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

− realizacji operacji „Moja Smart Wieś Podkarpacka”, 

− udzielenia upoważnienia, 

− przeprowadzenia prezentacji i promocji podkarpackiej żywności wysokiej jakości 
jako element dziedzictwa kulturowego i kulinarnego Województwa Podkarpackiego 
(podczas zawodów wędkarskich pn. „Zawody Wędkarskie o Puchar Marszałka 
Województwa Podkarpackiego”, które odbędą się 14 sierpnia 2022 r.  
w Hermanowicach), 

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

(podczas uroczystości obchodów Święta Wojska Polskiego w Rzeszowie, które 

odbędą się 15 sierpnia 2022 r.), 

− uznania za celową realizację zadania publicznego pod nazwą: VI Bieszczadzkie 
Trzeźwe Wesele – Myczkowce 2022 przez Stowarzyszenie Wesele Wesel, 

− powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Województwa 
Podkarpackiego w zakresie profilaktyki uzależnień, 
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− unieważnienia otwartego konkursu ofert 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” 
ogłoszonego Uchwałą Nr 404/8120/22 z dnia 5 lipca 2022 r. Zarządu Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie, 

− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 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. (1.302.882,-zł), 

− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r. (33.393,-zł), 

− zmiany Uchwały Nr 394/7926/22 z dnia 7 czerwca 2022r. w sprawie ustalenia planu 
finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu 
Pomocy i wydatków nimi finansowanych, 

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

 
Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg wojewódzkich na terenie województwa 
podkarpackiego,  

− pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej swojej kategorii na terenie województwa 
podkarpackiego, 

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

− zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu  
w Województwie Podkarpackim, 

− wyrażenia zgody na nabycie lokali mieszkalnych. 
 
Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie: 

− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Pikulice II”, 

− uzgodnienia projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
w miejscowości Sonina, 

− wydania opinii dotyczącej cofnięcia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej 
dla Przedsiębiorcy Fenice Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej. 

 
Pozostałe tematy: 
1. Wniosek dotyczący podjęcia decyzji kierunkowej w sprawie odnowy/przebudowy 

starodroża drogi wojewódzkiej Nr 865.  
2. Wniosek dotyczący podjęcia decyzji kierunkowej w sprawie zastosowania rabatu 

na zakup biletów kolejowych za pośrednictwem elektronicznych kanałów 
sprzedaży. 

3. Informacja w sprawie podpisania listu intencyjnego związanego z przystąpieniem 
Województwa Podkarpackiego do Unii Górskiej. 
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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. 
 
 
 
 
 
 


