
 
XXII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 28 maja 2012 roku, 
(poniedziałek) o godzinie 1100 w sali  audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego  przy  al. Łukasza Cieplińskiego 4  w Rzeszowie.                                     

 
 

Porządek obrad przewiduje: 
 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu XXI sesji.  
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2011 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa 
Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za      
2011 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Miejskiej Lubaczów z budżetu Województwa Podkarpackiego               
w roku 2012. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty                  
z tytułu przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w prawo 
własności. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 
Gminy Trzebownisko 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Łańcut. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie 

bezprzetargowym pomieszczenia magazynowego znajdującego się w budynku przy 
ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XLVIII/900/10 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie 
Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą „ Przygotowanie i realizacja budowy 
łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka w zakresie realizacji 
odcinka pozamiejskiego”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 
2012 r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego 
„Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Programu operacyjnego kapitał 
Ludzki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 
2011 r. Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi 
Specjalistycznemu w Rzeszowie. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny 
Pracy w Rzeszowie. 

16. Plan działań związanych z realizacją Uchwały NR XVII/276/12 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uczczenia 70. rocznicy 
powołania Armii Krajowej. 



17. Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu 
Województwa Podkarpackiego (w okresie od  10 kwietnia 2012 r. do                                  
11 maja 2012 r.) i wykonania uchwał Sejmiku, 

18. Interpelacje i zapytania radnych. 
19. Wnioski i oświadczenia radnych. 
20. Zamknięcie sesji. 

 
 



- projekt- 
 

UCHWAŁA NR ………………… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia………………. 2012 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Województwa Podkarpackiego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. 

 
Na podstawie art. 18 pkt 9 i art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa (t.j. Dz. U z 2001 r., Nr 142 , poz. 1590 ze zm.) oraz art. 
270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm.) i art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 197,poz. 
1172 ze zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§1 

 
Rozpatruje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe Województwa Podkarpackiego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok. 
 

§2 
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 rok 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie. 

Na podstawie art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki 
samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie 
do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 



- projekt- 
 

UCHWAŁA NR ………… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia ……………..2012 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego 

z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 r. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U z 2001 r., Nr 142 , poz. 1590 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 
ze zm.) po zapoznaniu się z: 
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 r.; 
2) sprawozdaniem finansowym Województwa Podkarpackiego za 2011 r.; 
3) opinią biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego Województwa 
Podkarpackiego za 2011 r.; 
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu z 
wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 r.; 
5) informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia 
2011 r.; 
6) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§1 

 
Udziela się absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu 
wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2011 rok. 
 

§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie. 

Na podstawie art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) nie później niż dnia 30 czerwca roku 
następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po 
zapoznaniu się z: 

 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
 2) sprawozdaniem finansowym; 
 3) opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268 ustawy o 

finansach publicznych; 
 4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2 ustawy o 

finansach publicznych; 
 5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 
 6) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 
 
 



Projekt 
 

UCHWAŁA NR… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia… 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Miejskiej Lubaczów z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2012. 

 
 
Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.  
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 8a i art. 18 
pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
 
W uchwale Nr XVIII/306/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 
2012 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lubaczów z 
budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2012 § 1 otrzymuje brzmienie: 
 
„Udziela się pomocy finansowej Gminie Miejskiej Lubaczów w wysokości 30 000 zł  
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych), w celu uzupełnienia wkładu własnego dla 
projektu pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława 
Broniewskiego w Lubaczowie”, realizowanego w ramach rządowego Programu 
Wieloletniego KULTURA+ Priorytetu „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek” przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, dla której 
Gmina Miejska Lubaczów pełni funkcję organizatora.    
 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie 
do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Gminie Miejskiej Lubaczów 

 

 

Konieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej, ponieważ wnioskodawca – Gmina 

Miejska Lubaczów – zwrócił się z prośbą o zmianę nazwy zadania, realizowanego 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie. 

Pierwotna nazwa zadania: „Biblioteka bez barier” została zmieniona na nazwę 

„Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego 

w Lubaczowie”. Zmiana jest podyktowana koniecznością użycia w procedurze 

przetargowej nazwy czytelnej i zrozumiałej dla potencjalnego wykonawcy zadania.  

Zmiana nazwy zadania została zaakceptowana przez Instytut Książki w Krakowie, 

który reprezentuje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

 

  

 



GG.II.2501.73.3.2011.AB                         projekt 
 

UCHWAŁA NR ............................. 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ........................ 2012 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu 
przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności 
 
Działając na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 4 ust. 7 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83), 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Wyraża się zgodę na udzielenie: 
1. Pani Barbarze Trojnar bonifikaty w wysokości 90 % od opłaty z tytułu 

przekształcenia udziału wynoszącego 4349/53740 w prawie użytkowania 
wieczystego w taki sam udział w prawie własności nieruchomości gruntowej 
położonej w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 52, oznaczonej w operacie ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr 4974/11 o pow. 0,6245 ha, 

2. Państwu Helenie, Grzegorzowi i Agnieszce Borowiec bonifikaty w wysokości 90 
% od opłaty z tytułu przekształcenia udziału wynoszącego 4991/53740 w prawie 
użytkowania wieczystego w taki sam udział w prawie własności nieruchomości 
gruntowej położonej w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 52, oznaczonej w 
operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4974/11 o pow. 0,6245 ha, 

3. Państwu Joannie i Jarosławowi Giemza bonifikaty w wysokości 90 % od opłaty z 
tytułu przekształcenia udziału wynoszącego 14141/53740 w prawie użytkowania 
wieczystego w taki sam udział w prawie własności nieruchomości gruntowej 
położonej w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 52, oznaczonej w operacie ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr 4974/11 o pow. 0,6245 ha. 

 
§ 2 

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
  
Pani Barbara Trojnar jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej 

położonej w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 52, oznaczonej w operacie ewidencji 
gruntów i budynków jako działka nr 4974/11 o pow. 0,6245 ha w części 
odpowiadającej 4349/53740 udziałowi w nieruchomości wspólnej jak wynika  
z własności lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 43,49 m2 znajdującego się w budynku 
„Starej Likierni” posadowionym na opisanej powyżej działce. 

Państwo Helena, Grzegorz i Agnieszka Borowiec są użytkownikiem 
wieczystym nieruchomości gruntowej położonej w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 
52, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4974/11  
o pow. 0,6245 ha w części odpowiadającej 4991/53740 udziałowi w nieruchomości 
wspólnej jak wynika z własności lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. 49,91 m2 
znajdującego się w budynku „Starej Likierni” posadowionym na opisanej powyżej 
działce. 

Państwo Joanna i Jarosław Giemza są użytkownikiem wieczystym 
nieruchomości gruntowej położonej w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 52, 
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4974/11 o pow. 
0,6245 ha w części odpowiadającej 14141/53740 udziałowi w nieruchomości 
wspólnej jak wynika z własności lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 44,79 m2 i lokalu 
mieszkalnego nr 4 o pow. 96,62 m2znajdującego się w budynku „Starej Likierni” 
posadowionym na opisanej powyżej działce. 

Na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego osoby  
o których mowa powyżej nabyły od Muzeum – Zamku w Łańcucie własność 
wymienionych powyżej lokali mieszkalnych, z którym związany jest opisany powyżej 
udział w częściach wspólnych budynku, taki sam udział w prawie użytkowania 
wieczystego działki nr 4974/11 o pow. 0,6245 ha położonej w Łańcucie przy ul. Armii 
Krajowej 52 oraz współwłasność lokalu nr 8 zlokalizowanego w tym samym budynku. 
Właścicielem przedmiotowej działki jest Województwo Podkarpackie. 

Zgodnie z art. 1 ust. 1, ust.2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 83) osoby fizyczne które nabyły prawo użytkowania 
wieczystego nieruchomosci zabudowanej na cele mieszkalne lub udziały w tym 
prawie po dniu wejścia w życie przywołanej ustawy, mogą wystąpić z żądaniem 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Z wnioskiem 
takim zwróciła się Pani Barbara Trojnar, Państwo Helena, Grzegorz i Agnieszka 
Borowiec oraz Państwo Joanna i Jarosław Giemza. 

Na mocy art. 4 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, osoby na rzecz których 
zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w praw własności 
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nieruchomości, zobowiązane są do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi 
opłaty z tytułu tego przekształcenia. 

Wysokość opłaty dla całej nieruchomosci gruntowej została określona zgodnie 
z art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przez 
rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 92 635 zł.  

Opłatę przypadającą na lokal nr 2 wyliczono na podstawie udziału  
w nieruchomości wspólnej, wynikającego z własności tego lokalu. Bez zastosowania 
jakiejkolwiek bonifikaty opłata ta wynosi 8 849 zł. 

Opłatę przypadającą na lokal nr 5 wyliczono na podstawie udziału  
w nieruchomości wspólnej, wynikającego z własności tego lokalu. Bez zastosowania 
jakiejkolwiek bonifikaty opłata ta wynosi 9 956 zł. 

Opłatę przypadającą na lokal nr 3 i 4 wyliczono na podstawie udziału  
w nieruchomości wspólnej, wynikającego z własności tego lokalu. Bez zastosowania 
jakiejkolwiek bonifikaty opłata ta wynosi 27 081 zł. 

W związku z faktem iż nieruchomość zabudowana budynkiem „Starej Likierni” 
wpisana jest do rejestru zabytków opłata o której mowa powyżej winna zostać 
obniżona o 50 % i wynosić odpowiedni: dla lokalu nr 2 – 4 424 zł i 50 gr, dla lokalu nr 
5 – 4 978 zł, dla lokalu nr 3 i 4 – 13 540 zł i 50 gr. 

Pisemnym wnioskiem Pani Barbara Trojnar zwróciła się z prośbą  
o udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłaty z tytułu przekształcenia udziału 
wynoszącego 4349/53740 w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności. 
Prośbę swoją motywując tym iż jest osobą ubogą, jej dochód miesięczny na członka 
rodziny nie przekracza średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Ponadto 
w związku z koniecznością przeprowadzenia w lokalu nr 2 generalnego remontu  
z wymianą instalacji gazowej i wodnej włącznie Pani Barbara Trojnar zmuszona była 
zaciągnąć pożyczkę, którą spłaca do dziś. 

Pisemnym wnioskiem Pan Grzegorz Borowiec zwróciła się z prośbą  
o udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłaty z tytułu przekształcenia udziału 
wynoszącego 4991/53740 w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności. 
Prośbę swoją motywując trudną sytuacją finansową rodziny. Jest osobą bezrobotną, 
podejmuje jedynie prace zlecone, a na utrzymaniu pozostaje niepracująca żona oraz 
dziecko. Ponadto Pan Borowiec oświadczył iż, obecnie jest obciążony wysokimi 
opatami za gaz związanymi z koniecznością ogrzewania mieszkania w okresie 
zimowym. Ich dochód miesięczny na członka rodziny nie przekracza średniego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej. 

Pisemnym wnioskiem Państwo Joanna i Jarosław Giemza zwrócili się  
z prośbą o udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % od opłaty z tytułu przekształcenia 
udziału wynoszącego 14141/53740 w prawie użytkowania wieczystego w prawo 
własności. Prośbę swoją motywując trudną sytuacją finansową rodziny. Na 
utrzymaniu pozostaje niepracująca żona oraz troje dzieci. Ponadto Państwo Giemza 
oświadczyli iż, obecnie są obciążony wysokimi opłatami za energię elektryczną i gaz  
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związanymi z koniecznością ogrzewania mieszkania w okresie zimowym. Ich dochód 
miesięczny na członka rodziny nie przekracza średniego wynagrodzenia  
w gospodarce narodowej. 

Zgodnie z art. 4 ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 83), po uzyskaniu zgody Sejmiku, Zarząd Województwa może udzielić bonifikaty 
od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

W związku z powyższym uwzględniając trudną sytuację materialną Pani 
Barbary Trojnar, Państwa Heleny, Grzegorza i Agnieszki Borowiec oraz Państwa 
Joanny i Jarosława Giemza Zarząd Województwa proponuje zatem udzielić 
bonifikaty w wysokości 90 % od opłaty z tytułu przekształcenia udziału w prawie 
użytkowania wieczystego w taki sam udział w prawie własności nieruchomości 
gruntowej położonej w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 52, oznaczonej w operacie 
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4974/11 o pow. 0,6245 ha. 

Reasumując wysokość opłaty o której mowa powyżej z uwzględnieniem 90 % 
bonifikaty wynosić będzie odpowiednio: dla lokalu nr 2 – 884 zł i 90 gr, dla lokalu nr 5 
– 995 zł i 60 gr, dla lokalu nr 3 i 4 – 2 708 zł i 10 gr. 
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Uchwała Nr  ..................... /2011 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia .......................... 2011 roku 
 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy 
Trzebownisko 

 
Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 
z późn. zm.), 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala, co następuje; 

 
§ 1 

 
Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Trzebownisko 
nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, położonej 
w obrębie Jasionka gm. Trzebownisko, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów 
jako działka nr 1867/155 o pow. 0,1898 ha, objętej księgą wieczystą nr 
RZ1Z/00065754/9, wchodzącej w zakres drogi gminnej nr 108801R.  

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 

 

W ramach regulacji stanu własnościowego na drogach publicznych Wójt Gminy 

Trzebownisko pismem z dnia 10.04.2012 roku zwrócił się do  Zarządu Województwa 

Podkarpackiego z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Trzebownisko 

nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego, obejmującej 

działkę położoną w Jasionce gm Trzebownisko,  oznaczoną w operacie ewidencji 

gruntów i budynków numerem 1867/155. Nieruchomość może być, przedmiotem 

darowizny na cele publiczne, a wymieniona wyżej działka wchodzi w zakres drogi 

gminnej nr 108801R „Tajęcina – od lotniska przez wieś”. Wartość księgowa działki 

1867/155 wynosi 14 600 zł. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  

 



                               „projekt” 
Uchwała Nr          /             /12 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia………………2012 r. 

 
 

w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Łańcut 
 
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 2a 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145)  
w związku z § 4 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 
2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U.  
z 2010 r. Nr 137 poz. 922), 

 
 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 
Przystępuje się do wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łańcut  
o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000. 
 

§ 2 
 
Weryfikuje się pozytywnie propozycję planu aglomeracji Łańcut przedłożoną przez 
Burmistrza Miasta Łańcuta.  
 

§ 3 
 
Występuje się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Krakowie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  
o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji Łańcut. 
 

§ 4 
 
Występuje się do Gminy Miasto Łańcut, Gminy Łańcut, Gminy Czarna, Gminy 
Rakszawa i Gminy Białobrzegi o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Łańcut. 
 

 



§ 5 
 

Część opisowa propozycji planu aglomeracji, o której mowa w § 2 stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6 
 
Część graficzna propozycji planu aglomeracji, o której mowa w § 2 stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 7 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 8 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 

 

Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145), sejmik województwa wyznacza w drodze uchwały, po 
uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej  
i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii 
zainteresowanych gmin, obszar i granice aglomeracji jako terenu, na którym 
zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby 
ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków 
komunalnych. 

Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru  
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 922). 

Zgodnie z § 4 ust. 4 w/w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 
2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, zweryfikowana 
przez sejmik województwa propozycja planu aglomeracji podlega w dalszej 
kolejności uzgodnieniu i zaopiniowaniu, zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 
lipca 2001 r. – Prawo wodne. 

 
Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki 

rozporządzeniem nr 182/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia 
aglomeracji Łańcut (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 157, poz. 2727), wyznaczył aglomerację 
Łańcut o równoważnej liczbie mieszkańców 60 598, zlokalizowaną na terenie 
miejscowości: 
1) Miasto Łańcut, 
2) Albigowa, Cierpisz, Głuchów, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa, Rogóżno, Sonina, 
Wysoka – Gmina Łańcut, 
3) Wola Dalsza, Dębina, Białobrzegi, Korniaktów, Budy Łańcuckie – Gmina 
Białobrzegi 
z oczyszczalnią ścieków w Łańcucie. 

 
Burmistrz Miasta Łańcuta wystąpił z wnioskiem o likwidację aglomeracji 

Łańcut oraz o wyznaczenie nowej aglomeracji. Zmiana obszaru dotychczasowej 
aglomeracji podyktowana jest jej niezgodnością ze stanem rzeczywistym. Nie 
obejmuje ona terenów, które faktycznie są obsługiwane przez łańcucką 
oczyszczalnie ścieków w Woli Dalszej. Są to tereny części Gminy Czarna (m. Wola 
Mała, część m. Krzemienica oraz część m. Dąbrówki) oraz Gminy Rakszawa (m. 
Rakszawa i m. Węgliska). Ponieważ tereny te stanowią spory obszar aglomeracji,  
a ponadto znacząco wpływają na zmianę równoważnej liczby mieszkańców, celowe 
jest wyznaczenie nowej aglomeracji Łańcut 
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Zgodnie z przedstawioną propozycją planu nowej aglomeracji, aglomeracja 
Łańcut z oczyszczalnią ścieków w Woli Dalszej będzie obejmować miejscowości: 

1) Miasto Łańcut, 
2) Albigowa, Wysoka, Handzlówka, Kraczkowa, Sonina, Głuchów, Kosina, 

Rogóżno, Cierpisz – Gmina Łańcut, 
3) Wola Mała, część m. Krzemienica, część m. Dąbrówki – Gmina Czarna, 
4) Rakszawa, Węgliska – Gmina Rakszawa, 
5) Białobrzegi, Wola Dalsza, Korniaktów Północny, Korniaktów Południowy, Budy 

Łańcuckie, Dębina – Gmina Białobrzegi. 
 
Liczba mieszkańców aglomeracji podłączonych i planowanych do podłączenia 

do 2015 roku do zbiorczej kanalizacji sanitarnej w wyniku budowy nowych odcinków 
sieci wynosi 55 189. 

Maksymalna dobowa liczba turystów (łóżek noclegowych) obsługiwanych 
przez kanalizację na terenie aglomeracji: 1 061. 

Średniodobowa ilość ścieków powstających w zakładach przemysłowych  
na terenie aglomeracji wynosi Qśrd = 1 012 m³/d. Równoważna  liczba mieszkańców 
(RLM) z przemysłu wynosi 20 668. Ponadto nie planuje się przyłączenie nowych 
zakładów przemysłowych do końca 2015 r.  
 Całkowite RLM aglomeracji wyniesie 76 918, z czego: 
- RLM mieszkańców: 55 189, 
- RLM ścieków przemysłowych: 20 668, 
- RLM turystów: 1 061. 

Długość sieci kanalizacyjnej na obszarze objętym nową aglomeracją wyniesie 
łącznie 772,24 km, w tym istniejącej: 701,12 km. 

Do końca 2015 r. planuje się wykonać 71,12 km nowej sieci kanalizacyjnej  
z której korzystać będzie 7 105 mieszkańców. 

Wskaźnik długości sieci, obliczony jako stosunek przewidywanej do obsługi 
przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji  
i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej, wyniesie: 

– na obszarach chronionych, o których mowa w w/w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. łącznie z terenami o przynajmniej 
jednoprocentowym średnim spadku w kierunku oczyszczalni ścieków – 97,88 
mieszkańców na 1 km sieci, 

– na pozostałym obszarze – 121,83 mieszkańców na 1 km sieci. 
 
Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Środowiska, sejmik województwa 

weryfikuje propozycję planu aglomeracji, która w dalszej kolejności podlega 
uzgodnieniu i zaopiniowaniu, zgodnie z art 43 ust. 2a ustawy Prawo wodne.  

Po zweryfikowaniu propozycji planu aglomeracji Łańcut stwierdza się, że 
wykonana ona została zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Środowiska  
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. 
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Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii, pod obrady Sejmiku 

Województwa Podkarpackiego skierowany zostanie projekt uchwały w sprawie 
likwidacji dotychczasowej aglomeracji Łańcut oraz wyznaczenia nowej aglomeracji 
Łańcut. 

Nie przewiduje się innych skutków prawnych i społeczno – gospodarczych, 
które byłyby związane z wejściem w życie niniejszej uchwały. 

Uchwała nie narusza obowiązków gminy w zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków komunalnych wynikających m.in. z przepisów o samorządzie 
gminnym. 

Konieczność wyznaczenia aglomeracji wynika z wywiązania się Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań zawartych w Traktacie Akcesyjnym, 
w części dotyczącej spełnienia dyrektywy 91/271/EWG, w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych, w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji 
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr     /2012 
Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego 
z dnia        2012 r.                          
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PROPOZYCJA  OBSZARU   
AGLOMERACJI   ŁAŃCUT 
z oczyszczalnią ścieków w Woli Dalszej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowano w Urzędzie Miasta Łańcuta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łańcut, marzec 2012 r. 
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Propozycja plan Aglomeracji Łańcut została sporządzona na podstawie materiałów 
przekazanych przez: 
 
- Wójta Gminy Czarna, w oparciu o: 
 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna przyjęte 
 uchwałą Nr XIIII/216/2001 Rady Gminy w Czarnej  z dnia 4 grudnia 2001 r.  
 
- Wójta Gminy Białobrzegi, w oparciu o: 
 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białobrzegi przyjęte
 uchwałą Nr XXIV/132/2000 Rady Gminy w Białobrzegach z dnia 14. XI. 2000 r.  
 - decyzję Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 11. 03. 2008 r., znak ŁP-7331/I/4/07 
 
- Wójta Gminy Łańcut, w oparciu o: 
 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut przyjęte 
 uchwałą Nr XXVI/229/2001 Rady Gminy Łańcut  z dnia 6 czerwca 2001 r. 
 - Program inwestycyjny Gminy Łańcut na lata 2008-2013 
 - Uchwałę Nr XXVII/147/96 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 października 1996  r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 43/96-50/96 (dot. m. Albigowa) 
 - Uchwałę Nr XXVII/148/96 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 października 1996  r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 67/96-69/96 (dot. m. Cierpisz) 
 - Uchwałę Nr XXVII/149/96 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 października 1996  r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/96-8/96 (dot. m. Głuchów) 
 - Uchwałę Nr XXVII/150/96 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 października 1996  r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 70/96-75/96 (dot. m. Handzlówka) 
 - Uchwałę Nr XXVII/151/96 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 października 1996  r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 9/96-13/96 oraz 13a/96 i 13b/96 (dot. m. 
 Kosina) 
 - Uchwałę Nr XXVII/152/96 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 października 1996  r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 51/96-66/96 i 66a/96-66b/96 (dot. m. 
 Kraczkowa) 
 - Uchwałę Nr XXVII/153/96 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 października 1996  r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 14/96-20/96 (dot. m.  Rogóżno) 
 - Uchwałę Nr XXVII/154/96 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 października 1996  r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 21/96-31/96 (dot. m.  Sonina) 
 - Uchwałę Nr XXVII/155/96 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 października 1996  r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 32/96-42/96 (dot. m.  Wysoka) 
 - Uchwałę Nr XXXIV/228/97 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 13/97 (dot. m. Głuchów) 
 - Uchwałę Nr XXXIV/231/97 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 16/97 (dot. m. Kraczkowa) 
 - Uchwałę Nr XXXIV/229/97 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 14/97 (dot. m. Wysoka) 
 - Uchwałę Nr XXXIV/230/97 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 15/97 (dot. m. Wysoka) 
 - Uchwałę Nr XXXIV/232/97 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 17/97 (dot. mm. Kraczkowa, Cierpisz, 
 Albigowa i Handzlówka) 
 - Uchwałę Nr VI/57/99 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (dot. m. Albigowa) 
 - Uchwałę Nr XXXIII/286/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  (dot. mm. Albigowa, Cierpisz, Handzlówka, 
 Kraczkowa, Wysoka) 
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 - Uchwałę Nr XXXVII/294/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w załączniku nr 2  (dot. m. Kraczkowa) 
 - Uchwałę Nr XXXVII/320/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Albigowa) 
 - Uchwałę Nr XXXVII/321/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Sonina) 
 - Uchwałę Nr IV/21/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Albigowa) 
 - Uchwałę Nr IV/22/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Cierpisz) 
 - Uchwałę Nr IV/23/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Głuchów) 
 - Uchwałę Nr IV/24/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Handzlówka) 
 - Uchwałę Nr IV/25/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Kosina) 
 - Uchwałę Nr IV/26/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Kraczkowa) 
 - Uchwałę Nr IV/27/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Rogóżno) 
 - Uchwałę Nr IV/28/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Sonina) 
 - Uchwałę Nr IV/29/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Wysoka) 
 - Uchwałę Nr VII/51/03 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Głuchów) 
 - Uchwałę Nr XXIV/172/05 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Sonina, Głuchów) 
 - Uchwałę Nr VII/62/07 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Albigowa) 
 - Uchwałę Nr X/103/07 Rady Gminy Łańcut z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Cierpisz) 
 - Uchwałę Nr XXX/283/09 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. mm. Sonina i Wysoka ) 
 - Uchwałę Nr XXX/284/09 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Wysoka) 
 - Uchwałę Nr XXX/285/09 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. mm. Sonina i Kosina) 
 - Uchwałę Nr XXX/283/09 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   (dot. m. Kosina) 
 
- Wójta Gminy Rakszawa, w oparciu o: 
 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rakszawa uchwalone 
 uchwałą Nr XXXV/253/2002 Rady Gminy w Rakszawie z dnia 25 czerwca 2002 r. 
 
- Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., w oparciu o: 
 - Uchwała Nr X/71/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20 października 2011 r.  
 w sprawie uchwalenia „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
 kanalizacyjnych Łańcuckiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie ul. Traugutta 20 na lata 
 2012-2014” 
 - materiały własne 
 
- Burmistrza Miasta Łańcuta, w oparciu o: 
 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łańcuta uchwalone 
 uchwałą Nr XXXVI/247/01 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia  31 października 2001 r. 
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              -  Uchwalę Nr XLIV/391/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 
 uchwalenia zmiany nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
 Miasta Łańcuta 
 -  Uchwałę Nr IX/58/2007 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru tzw. „Księżych Górek” w Łańcucie 
 - Uchwałę Nr VI/40/2003 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 29 kwietnia 2003 rok w sprawie 
 uchwalenia 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Łańcucie 
 - Uchwałę Nr X/72/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przystąpienia 
 do sporządzania zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
 Miasta Łańcuta terenu tzw. „Księżych Górek” 
 - Uchwałę Nr X/73/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 20 października 2011 r. w sprawie przystąpienia 
 do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Księżych Górek” 
 w Łańcucie 
 - Decyzję Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21. 08. 2008 r., znak AR-73310/16/08 
 - Decyzję Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 16. 06. 2009 r., znak AR-73310/04/09 
 - Decyzję Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 11. 02. 2010 r., znak AR-73310/26/09 
 - Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Łańcuta na lata 2008-2010 

 
......... 
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Miejscowości tworzące proponowaną aglomerację: 
 
Miasto Łańcut – cała gmina miejska 
Gmina Łańcut - cała gmina, tzn. m. Albigowa, m. Wysoka, m. Handzlówka, m. Kraczkowa, 
     m. Sonina,  m. Głuchów, m.  Kosina, m. Rogóżno, m. Cierpisz 
Gmina Czarna – część gminy, tzn. m. Wola Mała, część m. Krzemienica, część m. Dąbrówki 
Gmina Rakszawa  - część gminy, tzn. m. Rakszawa  i m. Węgliska      
Gmina Białobrzegi – cała gmina, tzn. m. Białobrzegi, m. Wola Dalsza, m. Korniaktów       
      Północny, m. Korniaktów Południowy, m. Budy Łańcuckie, m. Dębina  
 
 
 
A.  

 

Informacja o długości i rodzaju istniejącej oraz planowanej sieci 
kanalizacyjnej: 

Sieć istniejąca
 grawitacyjna -  650,21 km 

: 701,12 km  

 tłoczna -  50,91 km 
 
Miasto Łańcut  -  115,8 km  
sieć grawitacyjna – 112,8 km 
sieć tłoczna – 3,0 km 
 
Gmina Łańcut – 354,8 km 
sieć grawitacyjna – 354,8 km 
 
Gmina Białobrzegi – 167,46 km 
sieć grawitacyjna – 130,74 km 
sieć tłoczna – 36,72 km 
 
Gmina Rakszawa – 48,6 km 
sieć grawitacyjna – 40,9 km 
sieć tłoczna – 7,7 km 
 
Gmina Czarna (wieś Wola Mała, część wsi Krzemienica, część wsi Dąbrówki) - 14,46 km 
sieć grawitacyjna   -   10,97 km 
sieć tłoczna  - 3,49 km 
 
 
 
Sieć planowana
z czego na terenach: 

 w całej aglomeracji  –71,12 km,  

 - chronionych + grawitacyjna o przynajmniej jednoprocentowym 
średnim spadku w kierunku oczyszczalni ścieków (zgodnie z § 3, ust.5 
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Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r.  w sprawie sposobu 
wyznaczania obszaru  i granic aglomeracji):  65,12 km 
    liczba osób, które skorzystają z planowanej sieci: 6 374 
 
 - nie chronionych (zgodnie z § 3, ust.4 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r.  w sprawie sposobu wyznaczania obszaru        
i granic aglomeracji):  6,0 km 
    liczba osób, które skorzystają z planowanej sieci: 731 
 
Miasto Łańcut  - 4,0 km  
 cała sieć planowana jest grawitacyjna o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku      
 w kierunku oczyszczalni ścieków i leży poza terenami chronionymi 
 liczba osób, które skorzystają z sieci planowanej do wybudowania: 1816 os. 
 wskaźnik długości sieci: 454  
 
Gmina Łańcut – 7,2 km 
 cała sieć planowana jest grawitacyjna o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku      
 w kierunku oczyszczalni ścieków i leży poza terenami chronionymi 
 liczba osób, które skorzystają z sieci planowanej do wybudowania: 784 os. 
 wskaźnik długości sieci:  108,89 
 
Gmina Białobrzegi – 29,52 km 
 sieć na terenach chronionych + grawitacyjna o przynajmniej jednoprocentowym średnim 
  spadku  w kierunku oczyszczalni ścieków   27,52 km  
  liczba mieszkańców, którzy skorzystają z tej sieci  928 os. 
  wskaźnik długości tej sieci 33,72  
  
  sieć na terenach nie chronionych + tłoczna  2,0 km  
  liczba mieszkańców, którzy skorzystają z tej sieci  241 os. 
  wskaźnik długości tej sieci 120,5 
 
Gmina Rakszawa – 30,4 km 
 sieć planowana  na terenie chronionym: 26,4 km  
 liczba osób, które skorzystają z sieci planowanej na terenie chronionym: 2 846 os. 
 wskaźnik długości sieci:  107,80 
  
 sieć planowana  na terenie nie chronionym: 4,0 km 
 liczba osób, które skorzystają z sieci planowanej na terenie nie chronionym: 490 os. 
 wskaźnik długości sieci:  122,5 
 
Gmina Czarna (wieś Wola Mała,  część wsi Krzemienica, część wsi Dąbrówki)  -  0 km 
 
 
 

 

Informacja o liczbie mieszkańców i turystów w sezonie turystyczno-
wypoczynkowym obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną 

Łącznie dla całej aglomeracji – 56 250 os. 
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Miasto Łańcut  -  17 923 mieszkańców + 417 turystów = 18 340 os. 
Gmina Łańcut -   21 131 mieszkańców + 107 turystów = 21 238 os. 
Gmina Białobrzegi –  8055 mieszkańców + 37 turystów = 8 092 os. 
Gmina Rakszawa  (wieś Rakszawa i wieś Węgliska) –  6 500 mieszkańców + 500 turystów 
= 7 000 os.  
Gmina Czarna (wieś Wola Mała, część wsi Krzemienica, część wsi Dąbrówki ) – 1580 os. 
 
 

 
Informacja dotycząca oczyszczalni ścieków 

Nazwa oczyszczalni – Oczyszczalnia Ścieków w Woli Dalszej (OS Łańcut) 
Współrzędne oczyszczalni: 
 szerokość E 22º14’49,2’’    długość N  50º5’45,74’’ 
Współrzędne punktu zrzutu: 
 szerokość E  20º15’23’’      długość N  50º06’42,7’’    
Nazwa odbiornika ścieków: 
             II rzędu: Wisła,   III rzędu: San,  bezpośredni odbiornik: Wisłok 
Rodzaj oczyszczalni: non PUB2 
Przepustowość oczyszczalni: 
 średnia  5500,0 m³/d 
 maksymalna  9106,0 m³/d 
 
Oczyszczalnia Ścieków funkcjonuje od dnia 01.06.1996 r. Wybudowana została dla oczyszczania 
ścieków komunalnych i przemysłowych z terenu miasta Łańcuta, gminy Łańcut, części gminy Czarna, 
gminy Białobrzegi i gminy Rakszawa. 
Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie położona jest na północno-wschodniej stronie miasta Łańcuta na 
terenie wsi Wola Dalsza i zajmuje powierzchnię 3 ha. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka 
Wisłok na jej 35 km. 
Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną     z technologią osadu 
czynnego, ze zintegrowanym procesem usuwania związków azotu  i fosforu. 
Oczyszczalnia Ścieków została zaprojektowana i wykonana na przepustowość I etapu 5500 m3/d 
ścieków z okresu bezdeszczowego z możliwością rozbudowy w II etapie do 11000 m3/d, oraz na 
przyjęcie pierwszej fali deszczu max 385 m3/s, która zostaje zatrzymana  w zbiorniku retencyjnym. 
Ścieki na oczyszczalnię doprowadzane są kolektorem dosyłowym o średnicy Ø 1200 mm. Przepływają 
grawitacyjnie przez komorę z kratą koszową do przepompowni.   Z przepompowni ścieki kierowane są 
na dwie gęste kraty schodkowe zintegrowane   z praskami do skratek. Z krat ścieki przepływają przez 
piaskownik poziomy dwukomorowy. Po mechanicznym oczyszczaniu ścieki wpływają do reaktora 
biologicznego wykonanego jako dwa niezależne ciągi składające się z komór: predenitryfikacji, 
defosfatacji, denitryfikacji  i nitryfikacji. Komory nitryfikacji wyposażone są w system napowietrzania 
drobno pęcherzykowego, do którego powietrze doprowadzane jest przez dmuchawy. 
Komory predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji wyposażone są w system mieszadeł. 
W reaktorze biologicznym zgromadzony jest osad czynny (bakterie, grzyby, pierwotniaki), który 
oczyszcza ścieki, dla którego zanieczyszczenia organiczne zawarte w ściekach stanowią pokarm. Po 
reaktorze biologicznym ścieki wpływają do osadników wtórnych, gdzie oddzielone od osadu czynnego 
poprzez koryto pomiarowe, odprowadzane są już jako oczyszczone do odbiornika rzeki Wisłok. Osad 
czynny nadmierny kierowany jest do zagęszczacza grawitacyjnego, a następnie odwadniany na prasie 
taśmowej i higienizowany wapnem palonym. System sterowania i nadzoru oczyszczalni działa w 
oparciu  o elektroniczny system nadzorowany komputerowo.  
Od sierpnia 2005 roku magazyn osadów ściekowych oczyszczalni wyposażony jest w system 
zamgławiania neutralizujący nieprzyjemne zapachy. 
W oczyszczalni znajduje się laboratorium, w którym wykonuje się podstawowe analizy ścieków 
dopływających i dowożonych do oczyszczalni, ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki 
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Wisłok oraz osadu czynnego. Z wyników analiz wykonywanych przez laboratorium wynika, że jest ona 
obiektem pracującym dobrze, zapewniającym wymagany stopień oczyszczenia. 
 
 
B.  

 
Opis gospodarki ściekowej: 

1) średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie 
gminy oraz ich skład jakościowy: 
 
Miasto Łańcut  -  2 080 m³/d 
           pH   7,9 
           ChZT  632 mg/l 
           BZT5   390 mg/l 
           azot ogólny 51,6 mg/l 
           azot amonowy 40,4 mg/l 
                                   fosfor ogólny 15,6 mg/l 
                                   zawiesina ogólna 324 mg/l 
 
Gmina Łańcut – 2 200 m³/d 
 
Gmina Białobrzegi  - brak danych 
 
Gmina Rakszawa –  272 m³/d 
                                   pH   7,2 ÷ 10 
           ChZT  840 mg O²/dm³  ÷ 1120 mg O²/dm³ 
           BZT5   360 mg O²/dm³  ÷ 510 mg O²/dm³ 
 
Gmina Czarna (wieś Wola Mała,  część wsi Krzemienica, część wsi Dąbrówki) – 80,63 m³/d 
         BZT5   280 mg O²/dm³   
 
2) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez 
zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej: 
 
Miasto Łańcut  -  450,5 m³/d 
           pH   8,1 
           ChZT  393 mg O²/dm³   
           BZT5   205 mg O²/dm³   
           azot ogólny 1,28 mgN/l mg/l 
           azot amonowy 1,54 mgNNH4/l 
                                   fosfor ogólny 0,074 mgP/l 
                                   chlorki  6,9 mgCl/l 
                                   siarczany 39,7 mgSO4/l 
                                   ołów < 0,01 mg/l 
                                   miedź 0,031 mg/l 
                                   kadm < 0,004 mg/l 
                                   cynk 0,111 mg/l 
                                   chrom ogólny  0,0043 mg/l 
                                   nikiel  < 0,01 mg/l 
                                   srebro < 0,003 mg/l 
                                   arsen < 0,01 mg/l 
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                                   rtęć < 0,0005 mg/l 
                                   substancje ekstrahujące się eterem naftowym  28,3 mg/l 
                                   zawiesina ogólna 216 mg/l 
                                   temperatura 28,3 ºC 
 
Gmina Łańcut – brak ścieków przemysłowych 
 
Gmina Białobrzegi –  45,04 m³/d 
           Transsystem (Wola Dalsza) – 31,57 m³/d 
           Wolanka (Wola Dalsza) – 4,22 m³/d 
           PNTPKS (Wola Dalsza) – 9,25 m³/d 
 
           pH   7,9 
           ChZT  590 mg O²/dm³   
           BZT5   231 mg O²/dm³   
           azot ogólny 45,69  mgN/l mg/l 
           azot amonowy 23,38 mgNNH4/l 
                                   fosfor ogólny 5,88  mgP/l 
                                   chlorki  28,5 mgCl/l 
                                   siarczany 64,4 mgSO4/l 
                                   ołów   0,035 mg/l 
                                   miedź  0,1 mg/l 
                                   kadm < 0,035 mg/l 
                                   cynk 0,61 mg/l 
                                   chrom ogólny  0,019 mg/l 
                                   nikiel  < 0,02 mg/l 
                                   srebro < 0,002 mg/l 
                                   arsen < 0,005 mg/l 
                                   rtęć < 0,0005 mg/l 
                                   substancje ekstrahujące się eterem naftowym  81,85 mg/l 
                                   zawiesina ogólna 266 mg/l 
                                   temperatura 25,3 ºC 
 
Gmina Rakszawa –-  517 m³/d 
                                   Browar VAN-PUR  S.A.   
           pH   5 ÷ 10 
           ChZT  2000 mg O²/dm³  ÷ 3500 mg O²/dm³ 
           BZT5   1500 mg O²/dm³  ÷ 2200 mg O²/dm³ 
 
Gmina Czarna (wieś Wola Mała, część wsi Krzemienica, część wsi Dąbrówki) – brak ścieków 
przemysłowych 
 
3) zakłady, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest 
planowane: 
 
Miasto Łańcut  - nie planuje się 
Gmina Łańcut  - nie planuje się 
Gmina Białobrzegi – nie planuje się 
Gmina Rakszawa – nie planuje się 
Gmina Czarna (wieś Wola Mała,  część wsi Krzemienica, część wsi Dąbrówki) – nie planuje się 
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4) uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby 
mieszkańców: RLM =  76 918 
 
Miasto Łańcut:  RLM = 19 879 
    liczba mieszkańców 17 923 
    liczba turystów  417 
    liczba RLM dla przemysłu 1 539  
 
Gmina Łańcut:  RLM = 21 238 
    liczba mieszkańców 21 131 
    liczba turystów  107 
    liczba RLM dla przemysłu – 0 
 
Gmina Białobrzegi: RLM = 8 265 
    liczba mieszkańców 8 055  
    liczba turystów  37 
    liczba RLM dla przemysłu 173 
 
Gmina Rakszawa: RLM = 25 956 
    liczba mieszkańców 6 500  
    liczba turystów  500 
    liczba RLM dla przemysłu 18 956  
 
Gmina Czarna (wieś Wola Mała,  część wsi Krzemienica, część wsi Dąbrówki):  RLM = 1 580  
    liczba mieszkańców  1 580 
    liczba turystów  0 
    liczba RLM dla przemysłu - 0 
 
 
WSKAŹNIKI  DŁUGOŚCI  SIECI: 
 
Aktualny wskaźnik długości sieci dla całej aglomeracji: 
RLM 76 918 : 701,12 km = 109,71 
 
Wskaźnik długości sieci planowanej do wybudowania w całej aglomeracji: 
 
na terenach chronionych + grawitacyjna o przynajmniej 
jednoprocentowym średnim spadku w kierunku oczyszczalni ścieków 
(zgodnie z § 3, ust.5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r.  
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji)  -  
 
RLM  6 374  : 65,12 km  =  97,88 
 
na terenach nie chronionych (zgodnie z § 3, ust.4 Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r.  w sprawie sposobu wyznaczania obszaru        
i granic aglomeracji)  -  
 
RLM  731 : 6,0 km  =  121,83 
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Realizacja zadań z zakresu wyposażenia aglomeracji Łańcut w systemy 
kanalizacji w zakresie określonym propozycją niniejszego planu aglomeracji 
będzie możliwa i uzasadniona technicznie i ekonomicznie. 
 
 
C.  

 

Informacja o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących 
tereny  ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej 
Miasto Łańcut   
Na terenie Fabryki Wódek „POLMOS  ŁAŃCUT” S.A. znajduje się 8 studni eksploatowanych zgodnie 
z decyzją Starostwa Powiatowego w Łańcucie z dnia 02.01.2004 r., znak OŚ-V-6223-45/03.  
Na terenie KOELNER Łańcucka Fabryka Śrub znajdują się 2 studnie użytkowane na podstawie 
decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 14. 07. 2005 r., znak ŚR.III-6811-5/12/05. 
Na terenie przy Muzeum-Zamku w Łańcucie znajduje się 1 studnia eksploatowana na podstawie  
decyzji Starosty  Łańcuckiego z dnia 28.09.2010 r., znak OŚ-III-6223-62/10. 
Dla powyższych studni wyznaczono tylko tereny ochrony bezpośredniej. 
 
Gmina Łańcut  
Na terenie Gminy Łańcut strefy ochrony  ujęć wody zlokalizowane są w miejscowościach Albigowa, 
Głuchów, Handzlówka, Kosina i Kraczkowa.. Teren stref ochronnych ujęć wody naniesiony został w 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łańcut, uchwalonym 
uchwałą Nr XXVI/229/2001 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2001 r.  
Na terenie Gminy Łańcut, w miejscowościach Głuchów, Kosina i Rogóżno przebiega granica 
głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 425 (ONO) Obszar Najwyższej Ochrony. 
  
Gmina Białobrzegi  
Na terenie gminy znajdują się studnie głębinowe jako ujęcia wody pitnej dla gminy Białobrzegi,         
w miejscowości Białobrzegi /P/ - 4 studnie, w miejscowości Korniaktów Północny – 2 studnie.  
Teren gminy Białobrzegi znajduje się w przeważającej części  w obrębie strefy ochronnej zbiornika 
wód podziemnych GZWP Nr 425. 
 
Gmina Rakszawa  
Strefy ujęć wody oraz pozwolenia wodno-prawne: 

a) Źródło Z-1 w Rakszawa – Rąbany Gościniec – OŚ-III-6223-96/2010/2011 z dn. 10. 01. 2011, 
Starosta Łańcucki 

b) Ujęcie Centrum – Studnie S-1 a, S-2 – OŚ-V-6223-58/07/08 z dn. 14. 02. 2008, Starosta 
Łańcucki 

c) Ujęcie Basakówka -  Studnie- 1a, S-3 – OŚ-III.6341.22.2011 z dn. 11. 07. 2011, Starosta 
Łańcucki 

 - S-1a Strefa ochrony bezpośredniej w kształcie wieloboku o wymiarach 40,0 m x 28, 0 m x  
        34,0 m x 30,0 m 
 

Gmina Czarna (wieś Wola Mała, część wsi Czarna, część wsi Krzemienica, część wsi Dąbrówki)  
2 studnie kopane Sk-5 i Sk6 stanowiące ujęcie wody dla Miasta Łańcut o następujących danych 
technicznych: 
1) Sk-5   Qe (m³/h)- 14,2      Se(m)-  2,9    głębokość (m) -  10,0 
 decyzja Wojewody Rzeszowskiego z dnia 04. 01. 1993 r., znak: OŚ-III-2-6226/3/93, zmieniona 
 decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 28. 07. 1999 r. znak OŚ-III-2-6210/7/99  
2) Sk-6   Qe (m³/h)- 9,9       Se(m)-  2,6    głębokość (m) -  10,0     
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   decyzja Wojewody Rzeszowskiego z dnia 04. 01. 1993 r., znak: OŚ-III-2-6226/3/93, zmieniona 
 decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 28. 07. 1999 r. znak OŚ-III-2-6210/7/99 
 
 
D. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych
 

  

W granicach aglomeracji  nie występują obszary chronione wód śródlądowych. 
 
E. 
 

Informacja o formach ochrony przyrody 

W granicach planowanej aglomeracji występują następujące formy ochrony przyrody (w rozumieniu 
ustawy z dn. 16. 04. 2004 r.): 
 
Gmina Łańcut  
- Drzewo gat. dąb szypułkowy o obwodzie 490 cm, działka nr 2110/1 w Kraczkowej ustanowiony 
Uchwałą Rady Gminy w Łańcucie nr XXX/256/2001z dnia 23. 10. 2001 r. 
- Drzewo gat. dąb szypułkowy o obwodzie 395 cm, działka nr 775 w Cierpiszu ustanowiony Uchwałą 
Rady Gminy w Łańcucie nr XXX/257/2001z dnia 23. 10. 2001 r. 
- Drzewo gat. dąb szypułkowy o obwodzie 540 cm, utworzone uchwałą Wojewody o nr ewidencyjnym 
w wojewódzkim rejestrze nr 252, usytuowane w miejscowości Kraczkowa, nr działki 2275 obręb nr 6. 
 
Gmina Białobrzegi  
Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu powołany Rozporządzeniem Wojewody Rzeszowskiego 
nr 35 z 14. 07. 1992 r. na terenie lewobrzeżnej części gminy Białobrzegi, w miejscowościach 
Białobrzegi, Korniaktów Północny, Budy Łańcuckie. 
 
Gmina Rakszawa  
Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu powołany Rozporządzeniem Wojewody Rzeszowskiego 
nr 35 z 14. 07. 1992 r.  
 
Gmina Czarna (wieś Wola Mała, część wsi Czarna, część wsi Krzemienica, część wsi Dąbrówki)  
Formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dn. 16. 04. 2004 r. o ochronie przyrody nie 
występują.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pismo przygotowała: Ewa  Noga - podinspektor 
Wydział  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami 

tel. +48 17 249 04 30 
e.mail:  srodowisko@um-lancut.pl 

Data sporządzenia pisma: 2012-05-18 
Podpis sporządzającego pismo: Podpis akceptującego pismo: 

 



GG-II.2501.10.38.2012.JT        PROJEKT 
 
 
 

UCHWAŁA 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia ........................ 2012 roku 
 

 
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym 
pomieszczenia magazynowego znajdującego się w budynku przy 
ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie. 
 
Działając na podstawie art. 18 pkt 19 lit a ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.), art. 43 ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 19 ust. 3 Uchwały Nr XLIV/839/10 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad 
gospodarowaniem mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. 
z 2010 r. Nr 31, poz. 694 z późn. zm.). 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala co następuje: 

 
 
 

§1. 
 
Wyraża się zgodę dla Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Rzeszowie na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia 
magazynowego o powierzchni 37,23 m2, znajdującego się w piwnicach budynku przy 
ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie na rzecz firmy SOFTEL Przedsiębiorstwo Usługowo 
– Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie. 

 
§2. 

 
Umowa najmu przedmiotowego lokalu zawarta zostanie na czas nieoznaczony. 

 
 
 

§3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. 

 
 

§4. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 
 

Działając zgodnie z § 19 ust. 3 Uchwały Nr XLIV/839/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowaniem 
mieniem Województwa Podkarpackiego Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wystąpił z prośbą o wyrażenie zgody na 
bezprzetargowe wynajęcie na rzecz firmy SOFTEL Przedsiębiorstwo Usługowo – 
Handlowe Sp. z o.o. zlokalizowanego w piwnicy budynku przy ul. Hetmańskiej 9 
pomieszczenia magazynowego o powierzchni 37,23 m2 z przeznaczeniem na cele 
magazynowe.  
 
Zgodnie z §19 ust.3 Zasad, wojewódzka jednostka organizacyjna może wynająć 
pomieszczenia w trybie bezprzetargowym na czas dłuższy niż 3 lata jedynie po 
uzyskaniu wcześniej zgody Sejmiku Województwa. 
W przypadku przyjęcia przez Sejmik niniejszej uchwały, umowy najmu wymienionego 
na wstępie pomieszczenia zostanie zawarta z firmą SOFTEL Przedsiębiorstwo 
Usługowo – Handlowe Sp. z o.o. na czas nieoznaczony. 
Wymienione pomieszczenie stanowi własność Województwa Podkarpackiego 
i znajduje się w trwałym zarządzie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie. 
 
Wysokość czynszu wynosić będzie 7,00 zł/m2 netto plus: 

- koszty zużycia energii elektrycznej (odczyt z podlicznika); 
- koszty wywozu nieczystości stałych (liczone proporcjonalnie do zajmowanej 

powierzchni). 
 
 



PROJEKT 
 

UCHWAŁA  Nr      /      /   
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia……………….. 
 

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/900/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów  
wykonania zadania pod nazwą ,,Przygotowanie i realizacja budowy łącznika  
drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka 
pozamiejskiego”. 
 
Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 18 pkt. 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
W Porozumieniu w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania 
 pod nazwą ,,Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 
Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” w brzmieniu 
ustalonym Uchwałą Nr XL/760/09 z dnia 30 listopada 2009 r. (zm. Uchwałą  
Nr XLIV/858/10 z dnia 29 marca 2010 r. ,uchwałą Nr XLVIII/900/10 z dnia 31 maja  
2010 r.) postanawia się wprowadzić zmiany do Porozumienia zawartego w dniu  
15 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania  
pod nazwą ,,Przygotowanie i realizacja budowy drogi publicznej, jako łącznika drogi 
wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka  
pozamiejskiego” o treści jak w załączniku do niniejszej Uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął w dniu 30 listopada 2009 r. Uchwałę  
Nr XL/760/09 w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów wykonania zadania  
pod nazwą ,,Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 
Rzeszów - Dylągówka w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego” (zm. Uchwałą  
Nr XLIV/858/10 z dnia 29 marca 2010 r., uchwałą Nr XLVIII/900/10 z dnia 31 maja  
2010 r.). W podpisanym Porozumieniu w dniu 15 lipca 2010 r. pomiędzy 
 Województwem Podkarpackim, Gminą Miasto Rzeszów oraz Skarbem Państwa - 
Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie powierzenia Gminie 
Miasto Rzeszów wykonania zadania pod nazwą; ,,Przygotowanie i realizacja budowy  
drogi publicznej, jako łącznika drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylągówka  
w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego”, Województwo Podkarpackie  
zobowiązało się przekazać Gminie Miasto Rzeszów dotację w roku 2010  
w wysokości 200.000,00 zł, a w roku 2011 w wysokości 800.000,00 zł 
z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji oraz materiałów potrzebnych do  
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
Gmina Miasto Rzeszów zgodnie z § 3 pkt. 5 i 6 podpisanego Porozumienia pismem  
z dnia 12 października 2011 r , znak: MZD-ID.ZW.5544-125-1/11 złożyła wniosek  
o przekazanie dotacji celowej na realizację ww. zadania na kwotę  82 772,85 zł.  
Zgodnie z ustaleniami  na spotkaniu w dniu 27 stycznia i 3 lutego 2012 r. w siedzibie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  Miejski Zarząd Dróg w 
Rzeszowie pismem znak: MZD-ID.WZ.5544-125-1/11/12 z dnia 14 marca 2012 r. 
przedłożył Aneks Nr 1 do porozumienia z dnia 15 lipca 2010 r. w którym 
Województwo przekaże Gminie Miasto Rzeszów w roku 2012 dotację celową na 
wykonanie zadania w kwocie 420 000,00 zł. na opracowanie dokumentacji  
projektowej do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na  
realizację inwestycji drogowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Załącznik do uchwały  Nr      /      /   
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z 

dnia……………….. 
A N E K S  NR 1 

 
 
do porozumienia z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie: 
1. powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadania własnego Województwa Podkarpackiego, 
wynikającego z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r.  
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 
z późn. zm.). obejmującego przygotowanie i realizację budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów 
– Dylągówka, na odcinku pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej 
S-19; 
2. przygotowania i realizacji budowy drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka na terenie 
miasta Rzeszowa – przez Gminę Miasto Rzeszów;  
3. przygotowania i realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Świlcza – Kielanówka wraz z węzłem  
w Kielanówce przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie.  
 
 
zawarty w dniu ...................... 2012 r. pomiędzy: 
Województwem Podkarpackim, zwanym dalej Województwem, reprezentowanym przez Zarząd  
w osobach: 
Pana Mirosława Karapyty - Marszałka Województwa Podkarpackiego 

Pana Zygmunta Cholewińskiego - Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego 
 
Gminą Miasto Rzeszów, zwaną dalej Gminą, reprezentowaną przez: 
Pana Tadeusza Ferenca - Prezydenta  Miasta Rzeszowa    
 
Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, zwanym dalej GDDKiA, 
działającym przez Oddział w Rzeszowie GDDKiA, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, 
reprezentowanym przez: 
Pana Wiesława  Kaczora  - Dyrektora Oddziału  
Panią Anetę Gierlak - Czarnik - Zastępcę Dyrektora Oddziału 
 
W związku z: 
 
1) ustanowieniem uchwałą nr 10/2011 Rady Ministrów z dnia 25.01.2011 r. nowego programu 
wieloletniego pod nazwą: ”Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”, zmieniającą 
zakładane w poprzednim „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012”, przyjętym 
uchwałą nr 163/2007 z dnia 25.09.2007 r. Rady Ministrów terminy realizacji drogi ekspresowej  
S-19, 
2) ustaleniami dokonanymi między Województwem Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów  
w przedmiocie wybudowania nowej drogi wojewódzkiej, która połączy drogę ekspresową S-19 
(węzeł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) w kierunku drogi 
wojewódzkiej nr 878. 
 
Strony postanawiają, co następuje: 
 

§ 1 
 

We wskazanym wyżej porozumieniu wprowadza się następujące zmiany: 
1) preambuła porozumienia otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie: 
1. powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadania własnego Województwa Podkarpackiego, 
wynikającego z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115  z  późn.  zm.)  oraz  ustawy  z dnia  10 kwietnia 2003 r. o  szczególnych  zasadach  
 
 



 
 
 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 
1194 z późn. zm.). obejmującego przygotowanie i realizację budowy odcinka drogi  
wojewódzkiej   pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19; 
2. przygotowania i realizacji przez Gminę Miasto Rzeszów budowy odcinka drogi wojewódzkiej 
od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie);  
3. przygotowania i realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Świlcza – Kielanówka wraz  
z węzłem w Kielanówce przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie”.; 

2) w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,,3. Gmina Miasto Rzeszów poczyni starania o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych 
na realizację zadania opisanego w § 1 ust. 1 i 2”; 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 
,,1. W roku 2012 Województwo przekaże Gminie dotację celową w kwocie 420 000,00 zł 
(słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych) na wykonanie zadania, na opracowanie 
dokumentacji projektowej do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej włącznie.  
2. Środki finansowe wymienione w ust. 1 zostaną ujęte w budżecie Województwa. 
3. Dotacja zostanie przekazana w ciągu 30 dni od daty doręczenia wniosku Gminy 
Województwu, nie później jednak niż do 30 listopada danego roku, przelewem na rachunek 
bankowy nr 96 1240 1792 1111 0010 0485 7207. 
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, Gmina dołączy kopie: 
   1) umów z wykonawcą/ wykonawcami, 
   2) protokołów częściowego i końcowego odbioru usług. 
5. Dotacja zostanie wykorzystana do 31 grudnia danego roku. 
6. Gmina przedstawi Województwu, nie później niż do 15 stycznia następnego roku, niezbędne 
do rozliczenia dotacji dowody zapłaty za usługi. 
7. Środki przekazane tytułem dotacji, nie wykorzystane w danym roku budżetowym podlegają 
zwrotowi na rzecz Województwa nie później niż do 31 stycznia następnego roku”. 

4) § 6 otrzymuje brzmienie: 
„1. GDDKiA uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi 
ekspresowej S-19 odcinek Węzeł Świlcza - Lutoryż, odc. I - Węzeł „Świlcza” - Węzeł 
Kielanówka km 5+093,00 - 11+400,00” i wybuduje przedmiotowy odcinek drogi po uzyskaniu 
zabezpieczenia finansowania. 
2. Gmina uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia  
i decyzję o zezwoleniu na realizację drogi wojewódzkiej (odcinka miejskiego i pozamiejskiego, 
zgodnie z punktami 1 i 2 preambuły porozumienia) do węzła Kielanówka i wybuduje tę drogę  
w terminie takim samym jak odcinek drogi S-19 określony w ust. 1”. 

 
§ 2 

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian. 
 

§ 3 
Aneks został sporządzony w 3 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
§ 4 

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 5 
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Województwo Podkarpackie       Gmina Miasto Rzeszów 
 
 
 
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
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- projekt -  
UCHWAŁA NR  … / … / 12 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
z dnia  ……  2012 r. 

 
 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r. 

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ 
oraz Uchwały Nr XVII/278/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 
stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r.  
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

1. Zwiększa się plan dochodów

2. 

  majątkowych budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2012 r. w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – 

Drogi publiczne wojewódzkie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 

2.166.061,-zł. 
Zmniejsza się plan wydatków

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 

wojewódzkie o kwotę 81.500,-zł, w tym: 

 budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r. 

o kwotę 641.500,-zł, z tego: 

a) wydatki bieżące                                                                             - 
b) wydatki majątkowe                              81.500,- zł  

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                         81.500,- zł  
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych    81.500,-zł 
2) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 560.000,- zł,  

z tego: 

a) w rozdziale 92106 - Teatry o kwotę 150.000,- zł, z tego: 

aa) wydatki bieżące                                                     150.000,-zł 
w tym dotacje na zadania bieżące       150.000,-zł     

ab) wydatki majątkowe        - 
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b) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę  

200.000,- zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące                                                     200.000,-zł 
w tym dotacje na zadania bieżące       200.000,-zł     

bb) wydatki majątkowe        - 

c) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 

100.000,- zł, w tym: 

ca) wydatki bieżące                                                     100.000,-zł 
w tym dotacje na zadania bieżące       100.000,-zł     

cb) wydatki majątkowe        - 

d) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 60.000,- zł, w tym: 

da) wydatki bieżące                                                     60.000,-zł 
w tym dotacje na zadania bieżące       60.000,-zł     

db) wydatki majątkowe        - 

e) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 50.000,- zł, w tym: 

ea) wydatki bieżące                                                     50.000,-zł 
w tym dotacje na zadania bieżące       50.000,-zł     

eb) wydatki majątkowe        - 

3. Zwiększa się plan wydatków

1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne 

wojewódzkie o kwotę 1.917.829,-zł, w tym: 

 budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r. 

 o kwotę 2.587.045,-zł, z tego:  

a) wydatki bieżące                                                                             - 
b) wydatki majątkowe                              1.917.829,- zł  

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                         1.917.829,- zł  
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych    81.500,-zł 
2) w dziale 851 - Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 – Pozostała działalność  

o kwotę 6.510,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                                             6.510,-zł 
w tym dotacje na zadania bieżące        6.510,-zł     

b) wydatki majątkowe        - 

3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 2.706,- zł, 
z tego: 
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a) w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  

z opłat za korzystanie ze środowiska kwotę 2.568,-zł, w tym: 

aa) wydatki bieżące                    2.568,- zł 
 w tym wydatki jednostek budżetowych                                               -     

z tego na:                        

−  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                        2.568,- zł 

−  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                -  

ab) wydatki majątkowe           -  

b) w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków  

z opłat produktowych o kwotę 138,- zł, w tym: 
ba) wydatki bieżące                       138,- zł 
 w tym wydatki jednostek budżetowych                                               -     

z tego na:                        

−  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                         138,- zł 

−  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                -  

bb) wydatki majątkowe           - 

4)  w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 560.000,- zł, 
z tego: 

a) w rozdziale 92106 - Teatry o kwotę 150.000,- zł, z tego: 

aa) wydatki bieżące                                                     150.000,-zł 
w tym dotacje na zadania bieżące       150.000,-zł     

ab) wydatki majątkowe        - 

b) w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę  
200.000,- zł, w tym: 

ba) wydatki bieżące                                                     200.000,-zł 
w tym dotacje na zadania bieżące       200.000,-zł     

bb) wydatki majątkowe        - 

c) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 

100.000,- zł, w tym: 

ca) wydatki bieżące                                                     100.000,-zł 
w tym dotacje na zadania bieżące       100.000,-zł     

cb) wydatki majątkowe             - 

d) w rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 60.000,- zł, w tym: 

da) wydatki bieżące                                                            - 
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db) wydatki majątkowe       60.000,- zł 
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                         60.000,- zł  
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

e) w rozdziale 92118 – Muzea o kwotę 50.000,- zł, w tym: 

ea) wydatki bieżące                                                            - 
eb) wydatki majątkowe                 50.000,- zł 

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                         50.000,- zł  
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

5) w dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 

chronionej przyrody w rozdziale 92502 – Parki krajobrazowe o kwotę  

100.000,- zł, w tym: 

a) wydatki bieżące                                                                             - 
b) wydatki majątkowe                              100.000,- zł  

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne                         100.000,- zł  
z tego na programy finansowane z udziałem  

środków UE   i źródeł zagranicznych     - 

 
§ 2 

1. Dotacje określone w: 

1)  § 1 ust. 2 pkt 2 lit a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie w kwocie 150.000,- zł,  
w tym na : 
a) wkład własny do projektów współfinansowanych przez podmioty zewnętrzne 

w kwocie 50.000,-zł, 
b) Rzeszowskie Spotkania Teatralne w kwocie 100.000,-zł 

2) § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie  

w kwocie 200.000,-zł, 
3) § 1 ust. 2 pkt 2 lit. c stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie 100.000,-zł, 
4) § 1 ust. 2 pkt 2 lit. d stanowią dotację celową na pomoc finansową w kwocie 

60.000,- zł, w tym dla: 
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a) Gminy Cieszanów  z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Przebudowa  

i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie” w kwocie 

30.000,- zł, 
b) Gminy Miejskiej Lubaczów z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 

„Biblioteka bez barier” w kwocie 30.000,- zł, 
5) § 1 ust. 2 pkt 2 lit. e stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – Muzeum Podkarpackiego w Krośnie w kwocie 50.000,-zł, 
6) § 1 ust. 3 pkt 2 stanowią dotację celową na zadania publiczne zlecone do 

realizacji jednostce spoza sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na 

przeprowadzenie programu edukacyjnego z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia 

w kwocie 6.510,-zł, 
7) § 1 ust. 3 pkt 4 lit a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie na realizacje projektu 

pn. „Rzeszowskie Spotkania Teatralne VisuArt – Festiwal Autorów Scenografii  

i Kostiumów” w kwocie 150.000,- zł, 
8) § 1 ust. 3 pkt 4 lit b stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie  

z przeznaczeniem na organizację cyklu koncertów na terenie województwa 

podkarpackiego pn. „Przestrzeń otwarta dla muzyki” w kwocie 200.000,-zł, 
9) § 1 ust. 3 pkt 4 lit c stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych – Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie z przeznaczeniem na 

opracowanie redakcyjne i druk „Podkarpackiego Informatora Kulturalnego” oraz 

łamanie i druk „Kalendarza Imprez Kulturalnych” w kwocie 100.000,-zł. 
2. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w: 

1) § 1 ust. 3 pkt 1 w kwocie 1.917.829,-zł stanowią wydatki na: 

a) wypłatę odszkodowań za nabyte grunty pod realizacje inwestycji pn. „Budowa 

drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów -

Dębica przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 20+636 do 

ulicy Dębickiej w km 38+522 - Etapy III, I i II wraz z niezbędną  infrastrukturą 

techniczną budowlanymi i urządzeniami budowlanymi" w kwocie  

1.836.329,-zł, 

b) programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych 

opisane w pkt  3 ppkt 1 w kwocie 81.500,-zł, 
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2) § 1 ust. 3 pkt 4 lit d stanowią dotacje celowe na pomoc finansową w kwocie 

60.000,-zł, w tym dla: 

a) Gminy Cieszanów  z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Przebudowa  

i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie” przez Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Ciesznowie w kwocie 30.000,- zł, 

b) Gminy Miejskiej Lubaczów na realizację projektu pn. „Modernizacja budynku 

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie” 

w kwocie 30.000,-zł, 

3) § 1 ust. 3 pkt 4 lit e stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów 

publicznych - Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na zadanie pn. „zakup 

nowoczesnego wyposażenia dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie” w kwocie 

50.000,-zł, 
4) § 1 ust. 3 pkt 5 stanowią wydatki na zakup dwóch samochodów terenowych  

w kwocie 100.000,-zł. 
 3. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE  

i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 stanowią wydatki 

na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 958 Nagnajów – Baranów 

Sandomierski – Mielec – Dębica - etap II” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 81.500,-zł. 
 

§ 3 

 

1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu województwa na koniec 2012 r. o kwotę 

220.516,- zł. 
2. Zmniejsza się przychody na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

województwa z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na 

rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających  

z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych o kwotę 220.516,-zł. 
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w ust. 2 w § 950 – Wolne 

środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. 
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§ 4 

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/278/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego  

w Rzeszowie z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Województwa 

Podkarpackiego na 2012 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 



Dział Rozdział Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/ Źródło Uwagi

600 60013 2 166 061

ustalenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej 
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym 
na:
1) realizację zadania pn. "Przygotowanie i realizacja budowy 
łącznika drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin - granica 
województwa - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica 
Starzeńska" w kwocie 166.000,-zł (pomoc finansowa z Miasta 
Przeworsk - 80.000,-zł, Gminy Adamówka - 24.721,-zł, Gminy 
Sieniawa - 40.164,-zł, Gminy Jawornik - 21.176,-zł),
2) realizację zadania pn. "Budowa drogi obwodowej Mielca w 
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Dębica 
przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 
20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami 
budowlanymi" w kwocie 2.000.000,-zł (pomoc finansowa z 
Miasta Mielca)

0 2 166 061

Dział Rozdział Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/ Przeznaczenie Uwagi

1 836 329

zwiększenie planu wydatków majątkowych Podkarpackiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na wypłatę 
odszkodowań za nabyte grunty oraz składniki majątkowe pod 
realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi obwodowej 
Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów -Dębica 
przebiegającej od miejscowości Tuszów Narodowy w km 
20+636 do ulicy Dębickiej w km 38+522 - Etapy III, I i II wraz z 
niezbędną  infrastrukturą techniczną budowlanymi i 
urządzeniami budowlanymi"

81 500 81 500

Zmiana klasyfikacji budżetowej na realizowane w ramach RPO 
WP zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej 958 Nagnajów - 
Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica II etap" celem 
zabezpieczenia środków na wykupy gruntów 

851 85195 6 510
ustalenie planu dotacji na realizację programu edukacyjnego z 
zakresu profilaktyki ochrony zdrowia "Wybierz Życie - Pierwszy 
Krok" przez Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet w Warszawie

90019 2 568
zwiększenie planu wynagrodzeń dla pracowników 
zaangażowanych w kontrolę oraz windykację opłat za 
korzystanie ze środowiska

90020 138
zwiększenie planu wynagrodzeń dla pracowników 
zaangażowanych w obsługę administracyjną systemu opłat 
produktowych

92106 150 000 150 000

zmiana przeznaczenia środków ujętych w planie dotacji 
podmiotowej dla Teatru im. W.Siemaszkowej w Rzeszowie 
poprzez:
1) zmniejszenie planu dotacji na:
- realizację Rzeszowskich Spotkań Teatralnych o kwotę 
100.000,-zł,
- wkład własnych do projektów współfinansowanych przez 
podmioty zewnętrzne o kwotę 50.000,-zł
2) ustalenie planu dotacji na realizację zadania pn. 
"Rzeszowskie Spotkania Teatralne VisuArt - Festiwal Autorów 
Scenografii i Kostiumów" w kwocie 150.000,-zł

92108 200 000 200 000

zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji dla Filharmonii 
Podkarpackiej im. A.Malwskiego w Rzeszowie na organizację 
cyklu koncertów na terenie województwa podkarpackiego pn. 
"Przestrzeń otwarta dla muzyki" poprzez:
- zmniejszenie planu dotacji podmiotowej,
- ustalenie planu dotacji celowej 

zmiana ustawy o 
organizowaniu i 
prowadzeniu działalności 
kulturalnej - dotacje 
celowe na realizację 
wskazanych zadań i 
programów

DOCHODY

2 166 061

rozliczenie środków z 
2011 r.

921

WYDATKI

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r.

900

Ogółem plan 
dochodów

Suma

60013600

Projekt uchwały został opracowany na podstawie wniosków złożonych przez Dyrektorów 
Departamentów zaakceptowanych przez Członków Zarządu nadzorujących realizację zadań 

budżetowych oraz na podstawie decyzji Zarządu Województwa



92109 100 000 100 000

zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji dla Wojewódzkiego 
Domu Kultury w Rzeszowie na opracowanie redakcyjne i druk 
"Podkarpackiego Informatora Kulturalnego" oraz łamanie i druk 
"Kalendarza Imprez Kulturalnych" poprzez: 
- zmniejszenie planu dotacji podmiotowej,
- ustalenie planu dotacji celowej 

zmiana ustawy o 
organizowaniu i 
prowadzeniu działalności 
kulturalnej - dotacje 
celowe na realizację 
wskazanych zadań i 
programów

30 000 30 000

zmiana klasyfikacji pomocy finansowej dla Gminy Cieszanów 
na zadanie pn. " Przebudowa i modernizacja Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Cieszanowie". Zmniejszenie wydatków bieżących, 
zwiększenie wydatków majątkowych.

30 000 30 000

zmiana klasyfikacji pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej  
Lubaczów na zadanie pn. " Biblioteka bez barier". Zmniejszenie 
wydatków bieżących, zwiększenie wydatków majątkowych wraz 
z ezmianą nazwy zadania na :" Modernizacja budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewsakiego w 
Lubaczowie"

uwaga wymaga zmiany 
ucgwały o udzieleniu 
pomocy finansowej

92118 50 000 50 000

zmiana klasyfikacji wydatków na dotacje dla Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie poprzez:
- zmniejszenie planu dotacji podmiotowej na wkład własny do 
projektów realizowanych przez podmioty zewnętrzne,
- ustalenie planu dotacji celowej na realizację zadania pn. 
"zakup nowoczesnego wyposażenia dla Muzeum 
Podkarpackiego w Krośnie"

952 95202 100 000

zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem 
na zakup 2 samochodów terenowych dla potrzeb Zespołu 
Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie - 50.000,-zł i 
Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu - 50.000,-zł

pozytywna opinia Komisji 
Rolnictwa , Rozwoju 
Obszarów Wiejskich i 
Ochrony Środowiska

641 500 2 587 045Suma

Na skutek powyższych zmiany nastąpi:
1) zmniejszenie deficytu budżetu Województwa o kwotę 220.516,-zł,
2) zmniejszenie przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa z tytułu 
wolnych środków o kwotę 220.516,-zł.
Ponadto zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku 
przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych 
o kwotę 228.700,-zł - plan po zmianach  określa załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

1 945 545Ogółem plan 
wydatków

921 92116



w złotych

Lp. Nazwa  jednostki Dział Rozdział Dochody Wydatki
1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 Zespół  Szkół  przy  Szpitalu  Wojewódzkim  Nr 2  
w  Rzeszowie                 801 80102 14 050 14 050

2 Zespół  Szkół  Specjalnych  w  Rymanowie  Zdroju  801 80102 14 750 14 750
3 Medyczna Szkoła Policealna  w  Przemyślu 801 80130 101 000 101 000
4 Medyczna Szkoła Policealna w  Jaśle 801 80130 15 128 15 128
5 Medyczna Szkoła Policealna  w  Sanoku 801 80130 8 000 8 000
6 Medyczna Szkoła Policealna  w  Łańcucie 801 80130 20 500 20 500
7 Medyczna Szkoła Policealna  w  Mielcu 801 80130 67 200 67 200
8 Medyczna Szkoła Policealna  w  Stalowej  Woli 801 80130 40 100 40 100

801 80130 472 177 472 177
854 85410 168 120 168 120

10 Kolegium  Nauczycielskie  w  Przemyślu 801 80141 112 000 112 000
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy 801 80141 25 750 25 750
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku 801 80141 10 080 10 080

12 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w 
Ropczycach 801 80141 9 000 9 000

Zespół Kolegiów  Nauczycielskich  w  Tarnobrzegu 801 80141 16 500 16 500

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 
w Przemyślu  801 80141 65 000 65 000

14 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 
w Rzeszowie 801 80141 127 400 127 400

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w 
Leżajsku 801 80141 12 550 12 550

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu 801 80141 17 355 17 355

16 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w 
Przeworsku 801 80141 3 600 3 600

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w 
Rzeszowie 801 80146 2 800 000 2 800 000

Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka  w  
Rzeszowie 801 80147 71 000 71 000

18 Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka  w  Krośnie 801 80147 24 000 24 000
19 Pedagogiczna  Biblioteka  Wojewódzka  w  Przemyślu 801 80147 200 000 200 000
20 Biblioteka  Pedagogiczna  w  Tarnobrzegu  801 80147 77 550 77 550

4 492 810 4 492 810

15

17

OGÓŁEM

Załącznik Nr 1 do  Uchwały Nr …./ …. /12
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

 w Rzeszowie  z dnia  …….. 2012 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU PRZEZ 
WOJEWÓDZKIE OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE, 

ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 

9 Medyczna Szkoła Policealna  w  Rzeszowie

11
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-PROJEKT- 

Uchwała Nr … 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia … 
 
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego „Podkarpacie stawia 

na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art. 3 pkt 2 ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 
84 poz. 712 z późn. zm.)  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Wyraża się wolę realizacji projektu systemowego pn. „Podkarpacie stawia na 
zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności 
i jakości szkolnictwa zawodowego o wartości 80 000 000,00 zł w okresie 3 lat, nie 
dłużej niż do października 2014 r. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie dla uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego „Podkarpacie stawia 

na zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
 

 
Realizacja projektu została przewidziana w trybie systemowym w Planie 

Działania dla IX Priorytetu PO KL w województwie podkarpackim na rok 2012, a jego 
założenia (w ramach Planu Działania) zostały zaakceptowane przez Podkomitet 
Monitorujący PO KL Województwa Podkarpackiego, Komitet Monitorujący PO KL 
oraz Instytucję Zarządzającą PO KL – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Wniosek aplikacyjny został przygotowany w porozumieniu z 30 Partnerami – 
organami prowadzącymi szkół zawodowych z terenu województwa na podstawie 
listów intencyjnych, podpisanych przez Pana Konrada Fijołka, p.o. Dyrektora 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na podstawie upoważnienia udzielonego 
uchwałą Nr 121/2748/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
13 marca 2012 r.  

Podjęcie uchwały pozwoli na wdrożenie projektu do realizacji, a tym samym 
wydatkowanie środków w ramach dotacji PO KL na działania w nim przewidziane, 
zgodnie z ww. dokumentem planistycznym. 
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SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
w RZESZOWIE 

z dnia …… 2012 r. 
 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. 

 
Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa  ( Dz.U.2001, Nr 142. poz. 1590 z późn. zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  /Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223  
z  późn. zm ), § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia  
22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz 
sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz.U. 2009,  
Nr  223, poz. 1780 )  

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Boguchwale za 2011 rok obejmujące: 
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r. zamykający się po stronie aktywów 

i pasywów sumą 14.527.405,83 zł,  
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.  

wykazujący zysk netto w wysokości 1.048.335,26 zł  przeznaczony na fundusz 
statutowy, 

d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 
31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.048.335,26 zł, 

e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 
31.12.2011 r.  wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 
1.324.911,23 zł, 

f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

 



Uzasadnienie 

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. 
 
W oparciu o przepisy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
/Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z  późn. zm ), § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki 
finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego 
(Dz.U. 2009, Nr 223, poz. 1780 ) wynika , że roczne sprawozdanie finansowe 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zatwierdza Sejmik 
Województwa. Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  
w Boguchwale przedłożył do zatwierdzenia kompletne roczne sprawozdanie finansowe 
za rok 2011  wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za okres 
obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykonanego przez AUXILIUM AUDYT 
Barbara Szmurło, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków. 
Zgodnie z § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia zysk netto w wysokości 1.048.335,26 zł został 
przeznaczony na fundusz statutowy. 
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Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
 

ul. Tkaczowa 146 
36 – 040 Boguchwała 

 
 

NIP:517-01-09-885   REGON:691673703 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie finansowe 
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku 
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1. Informacje o firmie 
 
a. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale powstał z dniem 

01.01.2005r. w wyniku przekształcenia z jednostki budżetowej, na podstawie ustawy        
z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
251 poz. 2507). Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest prowadzenie 
doradztwa rolniczego obejmującego działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków 
rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu 
dochodów rolniczych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także 
podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców 
obszarów wiejskich. 

 
b. Siedziba Jednostki mieści się w Boguchwale, przy ul. Tkaczowa 146 
 
c. Jednostka nie podlega rejestracji w krajowym Rejestrze Sądowym. 
 
2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego 
 
a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 i zostało 

sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się 
przewidzieć przyszłości. 

 
b. Zgodnie z wiedzą Kierownika Jednostki nie istnieją okoliczności wskazujące na 

zagrożenie kontynuowania działalności przez Jednostkę. 
 
c. Niniejsze sprawozdanie jest sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło 

połączenie Jednostek. 
 
d. Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.  
 
3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości 
 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne  
z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej 
Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę 
lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na 
ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności. 
 
a. wartości niematerialne i prawne, środki trwałe 
 
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się 
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. 
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. 
 
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej                          
nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania 
ich do użytkowania. 
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Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć 
przyszłości nie przynosić będą korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej 
utraty wartości. 
 
Jednostka stosuje dla podstawowych grup majątku roczne stawki amortyzacyjne określone     
w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz 654 z późn. zm.): 
 
Posiadany rzeczowy majątek trwały podlegał ostatniej aktualizacji wyceny przeprowadzonej 
na dzień 01.01.1995 r. 
 
b. Zapasy 
 
Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są 
według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy 
zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy 
wycenione są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży 
netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości 
handlowej i użytkowej obejmuje odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość 
składników zapasów zalicza odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych. 
 
c. Należności i zobowiązania 
 
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej 
zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są 
według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub 
ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem 
waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, 
odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. 
 
Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się 
odpowiednio według kursu kupna lub sprzedaży stosowanych w tym dniu przez bank, 
z którego usług jednostka korzysta. Wycena aktywów wyrażonych w walucie obcej na dzień 
bilansowy nie może przy tym być wyższa, a pasywów niższa od ich wartości przeliczonej na 
walutę polską według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. 
 
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty 
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. 
 
d. Środki pieniężne 
 
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości 
nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna 
walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód 
walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień 
bilansowy środki pieniężne wycenia się według kursu kupna stosowanego przez bank,            
z którego usług jednostka korzysta. Wycena bilansowa nie może być wyższa od ich wartości 
przeliczonej na walutę polską wg średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. 
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Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, 
a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako koszty 
operacji finansowych. 
 
e. Kapitały 
 
Jednostka tworzy: 
 
Fundusz statutowy

Ponadto fundusz statutowy skorygowano o wycenione na dzień 01.01.2005r. prawo 
użytkowania wieczystego gruntów. 

 – z równowartości składników majątku, nabytych w trybie ustawy            
o jednostkach doradztwa rolniczego stanowiących wyposażenie jednostki w dniu rozpoczęcia 
działalności po uwzględnieniu należności i zobowiązań przejętych zgodnie z art. 20 ust. 1 
ustawy. 

Na fundusz statutowy przeznacza się zysk netto. 
Z funduszu statutowego pokrywa się stratę netto. 
 
Z dniem 1 stycznia 2010r. weszło w życie Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 22 
grudnia 2009r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania 
planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego. 
Według ww. rozporządzenia fundusz statutowy został zwiększony o fundusz rezerwowy 
utworzony na podstawie dotychczasowych przepisów według stanu na dzień 31 grudnia 
2009r. 
 
f. Rezerwy na zobowiązania 
 
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, 
ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one          
z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. W przypadku Jednostki 
utworzono rezerwę na świadczenia pracownicze (emerytalne i podobne). 
 
g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 
 
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych 
Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych          
w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na 
ubezpieczenia majątkowe, materiały np. kalendarze. 
 
Jednostka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości 
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy 
wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Jednostki przez kontrahentów oraz             
z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec 
nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data zobowiązania jeszcze nie 
powstała. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość 
wykonanych niezafakturowanych w okresie sprawozdawczym usług oraz materiałów  
i towarów.  
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h. Rozliczenia międzyokresowe przychodów 
 
W przypadku Jednostki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności: 
równowartość otrzymanych zaliczek z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi  
w następnych okresach sprawozdawczych (biuletyny, wesela), otrzymane nieodpłatnie środki 
trwałe, modernizacja środków trwałych (dachu) sfinansowana dotacją oraz zakup środków 
trwałych sfinansowanych środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych w części nie 
pokrytej odpisami amortyzacyjnymi.  
 
i. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
 
Jednostka nie tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
 
j. Rezerwa na przewidywane przyszłe koszty. 
 
Jednostka tworzy rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe 
zobowiązania, których terminy wymagalności nie są pewne a ich kwoty można w sposób 
wiarygodny oszacować. 
 
k. Wynik finansowy 
 
Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności 
operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku oraz wynik 
na operacjach nadzwyczajnych. Jednostka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku 
finansowego. 

Od 01.01.2009r. Jednostka zmieniła zasadę prezentacji otrzymanych dotacji. 
W odrębnej pozycji w grupie A (Przychody netto ze sprzedaży) w rachunku zysków i strat 
wykazuje otrzymane dotacje, które stanowią jedno z bezpośrednich źródeł finansowania 
podstawowej działalności operacyjnej. Pozwala to na właściwe porównanie kosztów 
podstawowej działalności operacyjnej z przychodami na jej finansowanie. 
Takie stanowisko wyraziło Ministerstwo Finansów Departament Rachunkowości w piśmie  
DR5/502/073/DKK/2008/786 z dnia 04.06.2008r. 
 
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna      
z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem 
sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku 
Jednostki do przychodów ze sprzedaży produktów i usług zalicza się przede wszystkim: 
przychody z usług szkoleniowych, sporządzanie planów inwestycyjnych i innych opracowań, 
usługi doradcze, pomoc dla rolników w zakresie prowadzenia rachunkowości (FADN), usługi 
w ramach działania PROW, sprzedaż biuletynów i innych wydawnictw, reklamy, wynajem 
sal wykładowych, sprzedaż usług laboratoryjnych, ziemiopłodów, usług hotelarskich, 
gastronomicznych i innych doraźnych. 
 
Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług, 
które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.  
 
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od 
odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest 
przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Jednostki do 
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przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim: sprzedaż         
z kuchni, bufetu i recepcji. 
 
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów               
i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu. 
 
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio 
z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy. 
 
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty 
finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice 
kursowe dotyczące inwestycji rozpoczętych zwiększają wartość nabycia tych składników 
majątku. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po 
oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych. 
 
Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami 
nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. 
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1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
 

L.p. 
Określenie grupy 

składników majątku 
trwałego 

Stan  
na początek 

roku 

Zwiększenia 

R
az

em
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Wartości niematerialne 
i prawne 

17.892,52     -     - 17.982,52 

2 Środki trwałe 16.199.070,09 240.567,80    240.567,80 52.827,01 151.251,16   204.078,17 16.235.559,72 

 a) grunty (w tym prawo 
użytkowania 
wieczystego gruntu) 

5.924.193,00           5.924.193,00 

 b) budynki, lokale i 
obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

6.043.691,76 14.225,20    14.225,20 208,00    208,00 6.057.708,96 

 c) urządzenia 
techniczne i maszyny 

2.593.971,28 67.547,75    67.547,75  116.374,09   116.374,09 2.545.144,94 

 d) środki transportu 572.825,79 64.980,50    64.980,50 52.619,01    52.619,01 585.187,28 

 e) inne środki trwałe 1.064.388,26 93.814,35    93.814,35  34.877,07   34.877,07 1.123.325,54 

3 Środki trwałe w 
budowie  113.502,00    113.502,00      113.502,00 

4 Inwestycje 
długoterminowe 200,00     -     - 200,00 
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1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych 
 

L.p. Określenie grupy składników 
majątku trwałego 

Stan  
na początek 

roku 

Zwiększenia Zmniejszenia 

Stan  
na koniec roku 

Wartość  
netto na 

koniec roku 

am
or

ty
za

cj
a 

z 
ak

tu
al

iz
ac

ji 
w

yc
en

y 

razem 

sp
rz

ed
aż

 

lik
w

id
ac

ja
 

Po
zo

st
ał

e 
zm
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ej

sz
en

ia
 

razem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Wartości niematerialne i prawne 17.892,52        17.892,52 - 

2 Środki trwałe 7.380.373,17 312.360,64  312.360,64 52.827,01 151.251,16  204.078,17 7.488.655,64 8.746.904,08 

 
a) grunty (w tym prawo 

użytkowania wieczystego 
gruntu) 

359.041,98 59.840,33  59.840,33    - 418.882,31 5.505.310,69 

 b) budynki, lokale i obiekty 
inżynierii lądowej i wodnej 3.096.309,82 134.967,07  134.967,07 208,00   208,00 3.231.068,89 2.826.640,07 

 c) urządzenia techniczne i 
maszyny 2.460.367,49 60.778,36  60.778,36  116.374,09  116.374,09 2.404.771,76 140.373,18 

 d) środki transportu 478.650,84 29.915,74  29.915,74 52.619,01   52.619,01 455.947,57 129.239,71 

 e) inne środki trwałe 986.003,04 26.859,14  26.859,14  34.877,07  34.877,07 977.985,11 145.340,43 

3 Środki trwałe w budowie - -  -     - 113.502,00 
4 Inwestycje długoterminowe - -  -     - - 
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1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście 
 

 
 

Stan  
na początku roku 

obrotowego 

Zmiany w ciągu roku Stan  
na koniec roku 

obrotowego zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 

Powierzchnia (m2) 247 231 - - 247 231 

Wartość (tys. zł) 5.924.193,00 - - 5.924.193,00 

 
1.3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych 
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 
 

Rodzaj umowy Stan  
na początku roku 

obrotowego 

Zmiany w ciągu roku Stan  
na koniec roku 

obrotowego zwiększenia zmniejszenia 

1 2 3 4 5 

Budynki, lokale i obiekty inżynierii 
lądowej i wodnej 

-   - 

Urządzenia techniczne i maszyny 71.309,13   71.309,13 

Środki transportu -   - 

Inne środki trwałe -   - 

Razem 71.309,13   71.309,13 

 
2. Zapasy 
W ciągu bieżącego okresu obrotowego nie dokonywano odpisu aktualizującego wartość zapasów. 
 
3. Należności krótkoterminowe        
 
3.1. Należności od pozostałych jednostek   
 

Treść Stan na początek roku Stan na koniec roku 

1 2 3 

1. Z tytułu dostaw i usług o terminie spłaty do 12 miesięcy (brutto) 61.983,50 85.876,42 

- Odpisy aktualizujące wartość należności 8.780,70 21.932,39 

- Należności z tytułu dostaw i usług netto 53.202,80 63.944,03 

2. Należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych 208.579,74 19.517,37 

3. Inne 830.476,72 884.469,46 

Razem 1.092.259,26 967.930,86 

Inne należności dotyczą: pożyczki z ZFŚS – 651.226,00, należności od ARiMR za działanie „Korzystanie 
z usług doradczych” – 229.924,34, Czyjt Krystyna – zwrot odszkodowania – 3.192,79, niedobory 
inwentaryzacyjne: Machynia Kazimierz – 65,95, Czukiewicz Katarzyna – 35,38, PZDR Kolbuszowa – 
dopłata do Biuletynu – 25,00. 
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3.2. Odpisy aktualizujące wartość należności 
 

Treść 

Stan 
na początek 

roku 
obrotowego 

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 
Stan 

na koniec roku 
obrotowego 

1 2 3 4 5 6 
Należności: 
a. od dłużników postawionych w stan 

likwidacji lub stan upadłości 

 
 

- 

    

b. od dłużników w przypadku oddalenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości 

2.196,00    2.196,00 

c. kwestionowane przez dłużników, z 
których zapłatą dłużnik zalega, a wg 
oceny sytuacji majątkoweji finansowej 
dłużnika, spłata należności w umownej 
kwocie nie jest prawdopodobna 

 
 
 
 

5.610,26 

 
 
 
 

17.448,34 

 
 
 
 

1.245,76 

 
 
 
 

900,00 

 
 
 
 

20.912,84 
d. stanowiące równowartość kwot 

podwyższających należności, w 
stosunku do których uprzednio 
dokonano odpisu aktualizującego 

     

e. szacowana kwota odpisu ogólnego 
należności od osób fizycznych 
przeterminowanych lub nie 
przeterminowanych o znacznym 
stopniu prawdopodobieństwa 
nieściągalności  

 
 
 
 
 

974,44 

 
 
 
 
 

806,25 

   
 
 
 
 

1.780,69 

Razem (a-e) 8.780,70 18.254,59 1.245,76 900,00 24.889,53 

 
 
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. 
 

Tytuły 
Stan 

na początek roku 
obrotowego 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 

1 2 3 
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów) 

a. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
b. inne rozliczenia międzyokresowe 
w tym: 
- remonty 

  

2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
- poniesione koszty zakupu materiałów  
- opłacone z góry prenumeraty 
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych  

i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze 
- projekty finansowane ze środków UE i budżetowych ( do rozliczenia w roku 

przyszłym) 

634.670,22 
2.723,03 

10.892,01 
 

8.272,86 
 

612.782,32 

796.057,05 
3.065,36 
6.861,90 

 
10.849,99 

 
775.279,80 

3. Inne rozliczenia międzyokresowe 
–  długoterminowe 
–  krótkoterminowe  

  

    Razem 634.670,22 796.057,05 
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5. Kapitał (fundusz) podstawowy 
 
5.1. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu 
statutowego 
 
 

Treść Fundusz statutowy 

1 2 

Stan na początek roku obrotowego 8.904.088,31 

1. Zwiększenia 

 – zysk netto za rok 2010 

561.438,56 

2. Zmniejszenia - 

Stan na koniec roku obrotowego 9.465.526,87 

 
Kapitał (fundusz) statutowy powstał z równowartości składników majątku nabytych w trybie ustawy, 
stanowiących wyposażenie jednostki w dniu rozpoczęcia działalności, po uwzględnieniu należności          
i zobowiązań przejętych zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 22.10.2004 o jednostkach doradztwa rolniczego. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie sposobu prowadzenia 
gospodarki finansowej oraz sporządzenia planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego, fundusz 
statutowy zwiększa się o fundusz rezerwowy utworzony na podstawie dotychczasowych przepisów 
według stanu na dzień 31 grudnia 2009r. 
 
 
 
 
6. Przeznaczenie zysku 
 

Treść Kwota w zł 

1 2 

1.   Zysk za 2011 rok 1.048.335,26 

2.   Przeznaczenie zysku: 

zwiększenie funduszu statutowego 

 

1.048.335,26 

 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów zysk netto jednostka przeznacza na fundusz statutowy. 
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7. Rezerwy na zobowiązania.  
 
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 
wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 
 

Treść 
Stan 

na początek roku 
obrotowego 

Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie 
Stan 

na koniec roku 
obrotowego 

1 2 3 4 5 6 
Rezerwy na zobowiązania: 
 
a. Rezerwa z tytułu 

odroczonego podatku 
dochodowego 

b. Rezerwa na świadczenia 
emerytalne i podobne 

− długoterminowe 
− krótkoterminowe 
c. Pozostałe rezerwy 
− długoterminowe 
− krótkoterminowe 

 
 
 
 
 
 

2.482.305,00 
2.135.520,00 

346.785,00 

 
 
 
 
 
 

393.361,00 
338.466,00 

54.895,00 

   
 
 
 
 
 

2.875.666,00 
2.473.986,00 

401.680,00 

Razem (a+b+c) 2.482.305,00 393.361,00   2.875.666,00 
 
Rezerwy na zobowiązania dotyczą utworzonych rezerw na odprawy emerytalne w wysokości 1.061.618 
zł i nagrody jubileuszowe w wysokości 1.814.048 zł dla pracowników jednostki.  
 
8. Zobowiązania krótkoterminowe 
 
8.1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek  
 

Treść Stan na początek roku Stan na koniec roku 

1 2 3 

1. Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy 81.102,89 57.536,23 

2. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 1.388,69 17.750,41 

3. Z tytułu wynagrodzeń 1.194,87 5.194,87 

4. Inne 28.691,93 21.664,00 

Razem 112.378,38 102.378,38 

 
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą zobowiązań za zakupione materiały i usługi. 
W kwocie 57.536,23 ujęto z ewidencji na koncie „300” faktury wystawione w miesiącu styczniu 2012, 
które dotyczą kosztów roku 2011 (dostawy niefakturowane na dzień bilansowy) w łącznej wysokości 
36.967,34. 
W kwocie zobowiązań z tytułu dostaw i usług nie ma zobowiązań przeterminowanych. 
Inne zobowiązania dotyczą zabezpieczenia wykonania usług – 7.700,81 zł, kaucja za pokoje w hotelu 
200,00 zł, zwrot zasądzonych kwot – 8.134,32 zł przez byłych pracowników, zobowiązania z tytułu 
potrąconej kwoty z wynagrodzeń dla Komornika Sądowego – 4.283,87, nadpłata z tytułu ubezpieczenia 
grupowego – 34,00 zł, nadpłata za biuletyny – 770,00 zł, oraz 541,00 z ZFŚS. 
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8.2. Fundusze specjalne 
 
Dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 
9. Rozliczenia międzyokresowe 
 
9.1. Inne rozliczenia międzyokresowe. 

Tytuły 
Stan 

na początek roku 
obrotowego 

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 

1 2 3 
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
– równowartość modernizacji środków trwałych sfinansowanych 

dotacją celewą po odpisaniu amortyzacji 
– równowartość śr. trwałych nieodpłatnie przekazanych dla PODR 

po odpisaniu amortyzaji 
– równowartość śr. trwałych sfinansowanych środkami 

pomocowymi po odpisaniu amortyzacji oraz zWFOŚiGW 

- 208.496,88 
 

178.340,28 
 

12.103,97 
 

18.052,63 

2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 
– równowartość modernizacji środków trwałych sfinansowanych 

dotacją celewą po odpisaniu amortyzacji 
– równowartość śr. trwałych nieodpłatnie przekazanych dla PODR 

po odpisaniu amortyzaji 
– równowartość śr. trwałych sfinansowanych środkami 

pomocowymi po odpisaniu amortyzacji i WFOŚiGW 
Zaliczki na poczet usług: 
– biuletyny z wysyłką 
– usługi gastronomiczne 
– usługi – doświadczenia polowe 

240.479,14 
 

188.830,88 
 

23.657,87 
 

5.508,30 
 

21.555,78 
467,29 
459,02 

35.492,87 
 

5.245,30 
 

5.776,95 
 

8.479,71 
 

15.990,91 
- 
- 

    Razem 240.479,14 243.989,75 
 
 
10. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, (sprzedaż krajowa): 
 
działalność szkoleniowa                       237.259,10 

zbieranie danych rachunkowych FADN                                        453.000,00 

usługi doradcze – działania PROW 2007-2013 
(wnioski o pomoc, przygotowanie planu rozwoju gospodarstwa, 
przygotowanie wniosku o płatność)                                     2.593.222,97 

działanie: korzystanie z usług doradczych                 605.147,00 

działalność wydawnicza i poligraficzna                                          87.377,27 

sporządzanie planów inwestycyjnych i innych opracowań                                      100.011,89 

sprzedaż ziemiopłodów i usług rolniczych                                         70.145,81 

usługi laboratoryjne                                             25.743,07 

usługi hotelowe i gastronomiczne                                          334.009,72 
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wynajem sal wykładowych i innych, sprzętu oraz powierzchni wystawowych                            310.975,29 

projekty szkoleniowe                                           1.246.797,29 

badanie opryskiwaczy                                         198.413,68 

Razem               6.443.901,33 

pozostałe usługi różne (np. transportowe, ogrzewanie, czynsz, rozmowy tel. i inne)                   181.798,24 

 

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (kuchnia, bufet, recepcja)                          469.880,29 
 
Dotacja celowa                11.186.000,00 
 
 
11. Pozostałe przychody operacyjne 
 
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych         2.258,00 
 
zwrot podatku akcyzowego            1.331,88 
 
zwrot kosztów postępowania sądowego          9.117,96 
 
płatności obszarowe (ARiMR) i do materiału siewnego      17.313,15 
 
refundacja z Powiatowych Urzędów Pracy dla zatrudnionych 
w ramach prac interwencyjnych         14.698,24 
 
amortyzacja od nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, 
sfinansowanych dotacją i środkami pomocowymi       17.091,01 
 
korekta podatku VAT           36.703,00 
 
pozostałe przychody operacyjne 
(odszkodowania, końcówki VAT, ZUS, sprzedaż złomu, 

Razem                  107.174,05 
materiałów małowartościowych, spłata aktualizowanych należności itp.)      8.660,81 

 
 
 
12. Pozostałe koszty operacyjne 
   
aktualizacja wartości należności         18.254,59 
 
podatek VAT od przekazanych nagród, nieodpłatnych świadczeń       6.723,51 
 
koszty postępowania sądowego           9.426,04 
 
koszty napraw powypadkowych             1.327,22 
 
umorzone należności              2.000,00 
 

Razem                    37.738,87 
inne koszty operacyjne (zaokrąglenia, końcówki VAT)               7,51 
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13. Przychody finansowe 
 
odsetki  od lokat           83.837,69 
 
odsetki pozostałe             2.056,92 
                                                                

 
Razem                              85.894,61 

  
 
 
 
 
14. Rozliczanie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym  
od wyniku finansowego brutto. 
 
zysk brutto                  1.051.458,26 
 
przychody nie stanowiące przychodów podatkowych (-)               870.873,61 
 
koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów(+)        11.786.788,28 
 
dochód  - art. 7 ust. 2               11.967.372,93 
 
dochód wolny                   11.950.933,93 
 
Z tego: 
 

art. 17 ust. 1 pkt 4 w części przeznaczonej na cele statutowe              764.933,93 
 

pozostałe dochody (dotacje) - art. 17 ust. 1 pkt. 47           11.186.000,00 
dochód do opodatkowania 
(dochód ze sprzedaży wyrobów alkoholowych powyżej 1,5% 
oraz wyrobów tytoniowych)                     16.439,00 
 

podatek dochodowy (19%)            3.123,00 
 

zysk netto                  1.048.335,26 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 
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15. Zatrudnienie 
 
15.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe 
 

Wyszczególnienie 
Przeciętna liczba 

zatrudnionych w roku 
obrotowym 2010 

Przeciętna liczba 
zatrudnionych w roku 

obrotowym 2011 
1 2 3 

Pracownicy ogółem 333 317 

- Kierownicy Ośrodka 3 4 

- Kierownicy Działów i Zespołów Doradzców 29 29 

- Specjaliści zakładowi 44 40 

- Specjaliści powiatowi 75 66 

- Doradcy gminni 130 127 

- Personel administracji, ekonomiczny i 
techniczny 35 33 

- Pracownicy gospodarczy i obsługi 17 18 

 
Pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych i wychowawczych wg stanu na 31 grudnia: 
 2010r.    -    19 osób 
 2011r.    -    11  osób 
 
 
15.2. Wynagrodzenie wypłacone osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego 
 

12 miesięcy do 
31.12.2010    31.12.2011 
 

wynagrodzenie dyrekcji               337.635,00   357.663,16 
 
w okresie sprawozdawczym członkom dyrekcji nie udzielano pożyczek i świadczeń o podobnym 
charakterze. 
 
 
16. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania Sprawozdania Finansowego 
 
- za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego: 7.995,00 zł brutto. 



(metoda pośrednia)

bieżący poprzedni
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 1 048 335,26 561 438,56
II. Korekty razem 628 387,77 -615 481,72
1. Amortyzacja 312 360,64 336 211,16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -2 258,00 -1 047,50
5. Zmiana stanu rezerw 393 361,00 40 997,00
6. Zmiana stanu zapasów 9 285,02 -19 572,29
7. Zmiana stanu należności 124 328,40 -440 820,73
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -50 813,07 72 085,51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -157 876,22 -603 334,87

10. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  ( I+/- II) 1 676 723,03 -54 043,16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalnosci inwestycyjnej
I. Wpływy 2 258,00 3 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 258,00 3 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
    - zbycie aktywów finansowych
    - dywidendy i udziały w zyskach
    - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
    - odsetki
    - inne wpływy z aktywów finansowych

4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 354 069,80 61 198,06
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 354 069,80 61 198,06
2. Inwestycje w nieruchmości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:

a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
    - nabycie aktywów finansowych
    - udzielone pożyczki długoterminowe

4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II) -351 811,80 -58 198,06
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat 

do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli.
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty  kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 324 911,23 -112 241,22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym 1 324 911,23 -112 241,22

    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 2 513 702,64 2 625 943,86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: 3 838 613,87 2 513 702,64

    - o ograniczonej możliwości dysponowania 141 057,44 192 187,20
Sporządzono dnia 26.03.2012r.………………………………….

(imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg                                                                                                                                                                       
rachunkowych - na podstawie art..52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

…………………………………………………….
(imię,  nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli 
jednostką kierujeorgan wieloosobowy, wszystkich członków 
tego organu - na podstawie art.. 52 ust. 2 ustawy o 
rachunkowości

………………………….……………..

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

jednostka obliczeniowa : zł

Dane za rokWiersz Wyszczególnienie

sporządzony za okres 01.01.2011r.do 31.12.2011r.



1 2 3 4
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w 

tym:
17 651 647,63 17 740 856,18

- od jednostek powiązanych
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 443 901,33 6 078 488,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość 

dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) -448 469,99 -2 939,14
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 

jednostki 336,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 469 880,29 479 306,85
V. Dotacje 11 186 000,00 11 186 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej 16 755 519,16 17 281 418,19
I. Amortyzacja 312 360,64 336 211,16
II. Zużycie materiałów i energii 1 071 351,34 1 097 759,02
III. Usługi obce 941 317,43 1 572 129,61
IV. Podatki i opłaty, w tym: 214 645,49 218 169,83

- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia 11 240 833,13 11 051 080,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 219 160,95 2 218 930,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 445 308,50 501 851,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 310 541,68 285 285,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 896 128,47 459 437,99
D. Pozostałe przychody operacyjne 107 174,05 62 544,11
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 258,00 1 047,50
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne 104 916,05 61 496,61
E. Pozostałe koszty operacyjne 37 738,87 40 866,18
l. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne 37 738,87 40 866,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjne] (C + D - E) 965 563,65 481 115,92
G. Przychody finansowe 85 894,61 84 210,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym: 85 894,61 84 210,64

- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycyjnej
V. Inne
H. Koszty finansowe 0 0
I. Odsetki, w tym: 0 0

- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne

bieżący poprzedni

Wiersz Wyszczególnienie
Dane za rok

RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT

                sporządzony na dzień  31.12.2011r.
              (wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:   zł



1 2 3 4
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - 

H)
1 051 458,26 565 326,56

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l - J. II) 0,00 0,00
I. Zyski nadzwyczajne

II. Straty nadzwyczajne

K. Zysk (strata) brutto (1 +/- J) 1 051 458,26 565 326,56

L. Podatek dochodowy 3 123,00 3 888,00

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty)

N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 1 048 335,26 561 438,56

Sporządził: …………………………..…. Kierownik jednostki

Data sporządzenia: 26.03.2012r.

Wiersz Wyszczególnienie
Dane za rok

bieżący poprzedni



1 2 3 4

I. Wartości niematerialne i prawne
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe 8 860 406,08 8 818 696,92
1 Środki trwałe 8 746 904,08 8 818 696,92

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5 505 310,69 5 565 151,02
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 2 826 640,07 2 947 381,94
c) urządzenia techniczne i maszyny 140 373,18 133 603,79

e) inne środki trwałe 145 340,43 78 385,22
2 Środki trwałe w budowie 113 502,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
1 Od jednostek powiązanych

2 Od pozostałych jednostek
IV. Inwestycje długoterminowe 200,00 200,00

1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe 200,00 200,00
4 Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe 5 666 799,75 4 314 115,11
I. Zapasy 64 197,97 73 482,99

1 Materiały 43 217,15 36 210,63
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe 1 250,00 1 250,00
4 Towary 19 730,82 36 022,36
5 Zaliczki na dostawy

II. Należności krótkoterminowe 967 930,86 1 092 259,26
1 Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 0,00 0,00
    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy
b) inne

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r.

d) środki transportu 94 174,95129 239,71

A.

Lp. Wyszczególnienie
Stan na koniec 

poprzedniego roku 
obrotowego

Stan na koniec 
bieżącego roku 

obrotowego

Aktywa trwałe 8 818 896,928 860 606,08
AKTYWA



2 Należności od pozostałych jednostek 967 930,86 1 092 259,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty : 63 944,03 53 202,80

     - do 12 miesięcy 63 944,03 53 202,80
     - powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i 
zdrowotnych oraz innych

19 517,37 208 579,74

c) inne 884 469,46 830 476,72
d) dochodzone na drodze sądowej

III. Inwestycje krótkoterminowe 3 838 613,87 2 513 702,64

1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 838 613,87 2 513 702,64
a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
    - udziały lub akcje
    - inne papiery wartościowe
    - udzielone pożyczki
    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach 2 270 000,00 1 900 000,00
    - udziały lub akcje
    - inne papiery wartościowe
    - udzielone pożyczki
    - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 2 270 000,00 1 900 000,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 568 613,87 613 702,64

    - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 567 184,60 608 412,58
    - inne środki pieniężne 1 429,27 5 290,06
    - inne aktywa pieniężne

2 Inne inwestycje krótkoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 796 057,05 634 670,22

RAZEM AKTYWA 14 527 405,83 13 133 012,03



1 2 3 4

A. Kapitał (fundusz) własny 10 513 862,13 9 465 526,87

I. Kapitał podstawowy 9 465 526,87 8 904 088,31

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość 
ujemna)

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV. Kapitał (fundusz) zapasowy

V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII. Zysk (strata) netto 1 048 335,26 561 438,56

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 013 543,70 3 667 485,16

I. Rezerwy na zobowiązania 2 875 666,00 2 482 305,00

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 875 666,00 2 482 305,00

- długoterminowa 2 473 986,00 2 135 520,00
- krótkoterminowa 401 680,00 346 785,00

3 Pozostałe  rezerwy 0,00 0
- długoterminowe
- krótkoterminowe

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0
1 Wobec  jednostek  powiązanych
2 Wobec  pozostałych  jednostek 0,00 0

a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne
III. Zobowiązania krótkoterminowe 893 887,95 944 701,02

1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności : 0,00 0
    - do 12 miesięcy
    - powyżej 12 miesięcy
b) inne

2 Wobec  pozostałych  jednostek 102 145,51 112 378,38

a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności : 57 536,23 81 102,89
    - do 12 miesięcy 57 536,23 81 102,89

PASYWA

Lp. Wyszczególnienie
Stan na koniec 
bieżącego roku 

obrotowego

Stan na koniec 
poprzedniego roku 

obrotowego



    - powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy

f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 17 750,41 1 388,69
h) z tytułu wynagrodzeń 5 194,87 1 194,87
i) inne 21 664,00 28 691,93

3 Fundusze specjalne 791 742,44 832 322,64
IV. Rozliczenia międzyokresowe 243 989,75 240 479,14

1 Ujemna wartość firmy

2 Inne rozliczenia międzyokresowe 243 989,75 240 479,14
- długoterminowe 208 496,88
- krótkoterminowe 35 492,87 240 479,14
RAZEM PASYWA 14 527 405,83 13 133 012,03

Data sporządzenia:  26.03.2012r.
                             

   Sporządził:                                     Kierownik jednostki               
               



bieżący poprzedni
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9 465 526,87 8 904 088,31

    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    - korekty błędów

I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9 465 526,87 8 904 088,31
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 8 904 088,31 8 179 595,75

1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 561 438,56 724 492,56
   a) zwiększenie ( z tytułu) 561 438,56 868 180,54
    - Przeksięgowanie wg. Rozporządzenia Ministra Finansów 868 180,54
    - zysk netto 561 438,56
    - 
   b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 143 687,98
    - Strata netto 143 687,98
    - 
    - 

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 9 465 526,87 8 904 088,31
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 0,00 0,00

2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy 0,00 0,00
   a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00
    - 
    - 
    - 
   b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
    - 
    - 
    - 

2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu 0,00 0,00

   a) zwiększenie 
   b) zmniejszenie 

3.1 Udziały (akcje) własne na koniec okresu
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0,00 0,00

4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00
   a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00
    - 
    - 
    - 
   b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
    - 
    - 
    - 

4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu

5.
Kapitał ( fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 0,00 0,00

5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
   a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00
    - 
    - 
    - 
   b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
    - 

ZESTAWIENIE ZMIAN 

sporządzone za okres 01.01.2011r.  do 31.12 2011r.

jednostka obliczeniowa : zł

Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM



    - 
    - 

5.2. Kapitał (fundusz)z aktualizacji wyceny na koniec okresu
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 868 180,54

6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0,00 -868 180,54
   a) zwiększenie ( z tytułu) 0,00 0,00
    - z zysku netto
    - 
    - 
   b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 868 180,54
Przeksięgowanie wg. Rozp . Min. Finansów                                            . 868 180,54
    - 
    - 

6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    - korekty błędów

7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
   a) zwiększenie (z tytułu)
    - 
    - 
    - 
   b) zmniejszenie (z tytułu)
    - 
    - 
    - 

7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu

    - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
    - korekty błędów

7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
   a) zwiększenie (z tytułu)
    - 
    - 
    - 
   b) zmniejszenie (z tytułu)
    - 
    - 
    - 

7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 1 048 335,26 561 438,56

   a) zysk netto 1 048 335,26 561 438,56
   b) strata netto
   c) odpisy z zysku

II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresy (BZ) 10 513 862,13 9 465 526,87

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10 513 862,13 9 465 526,87

Sporządzono dnia 26.03.2012r.

……………………………………………………. ………………………….……………..

(imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg                                                                                                                                                                       
rachunkowych - na podstawie art..52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię,  nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli 
jednostką kierujeorgan wieloosobowy, wszystkich członków 
tego organu - na podstawie art.. 52 ust. 2 ustawy o 
rachunkowości
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Uchwała Nr……….. 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia………………….. 
 

w sprawie nadania Statutu 
Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie 

 
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590   
z póź. zm.) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
           uchwala, co następuje: 

       

      § 1 
 
Nadaje się Statut Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie  
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
      § 2 
 
Traci moc dotychczasowy Statut Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego  
w Rzeszowie zatwierdzony Uchwałą Nr XLIII/818/10 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego w dniu 24 lutego 2010 r. wraz z późniejszymi zmianami 
 
      § 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

 

 

 

 

 



     Uzasadnienie 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania 
Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznemu w Rzeszowie. 
 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, 
poz. 654 z późn. zm.) nakłada na kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej obowiązek dostosowania statutu zakładu do przepisów ustawy. 

Stosownie do art. 42 cyt. ustawy ustrój podmiotu leczniczego niebędącego 
przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane  
w ustawie określa statut. W statucie określa się firmę podmiotu odpowiadającą rodzajowi  
i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, siedzibę podmiotu, cele i zadania 
podmiotu, organy i strukturę organizacyjną podmiotu, w tym zadania, czas trwania kadencji  
i okoliczności odwołania członków rady społecznej, przed upływem kadencji, formę 
gospodarki finansowej. Statut nadaje podmiot tworzący. 

W załączniku Nr 1 Jednostki działalności medycznej oraz załączniku  
Nr 2 Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy dostosowano stan 
faktyczny do stanu prawnego. 
1. W nowym statucie dopisano jednostki działalności medycznej, które utworzono:   

1) Poradnia Gastroenterologiczna – pozyskano specjalistę i Poradnia zostanie 
uruchomiona. 

2) Poradnia Medycyny Podróży - pozyskano specjalistę i Poradnia zostanie 
uruchomiona. 

3) Punkt szczepień i Gabinet zabiegowy utworzono w ramach Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej z powodów formalnych NFZ.  

4) Wprowadzono nazwę Pracownia do przygotowania radiofarmaceutyków, która 
istnieje w strukturze Zakładu Medycyny Nuklearnej, aby spełnić wymogi formalne 
NFZ. 

5) Wojewódzki Zespół Specjalistyczny, jako beneficjent Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zrealizowali projekt: 
„Modernizacja budynku i pomieszczeń poradni Wojewódzkiego Zespołu. 
Specjalistycznego przy ulicy Hetmańskiej 120 w Rzeszowie” przy wsparciu  
z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie: Umowy  
o dofinansowanie projektu nr UDA-RPPK.05.02.00-18-029/09-00, Oś Priorytetowa  
5 „Infrastruktura publiczna” Działanie 5.2 
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej” zawartej z „Instytucją 

Zarządzającą Programem” W ramach projektu miedzy innymi utworzono Gabinety 
Zabiegowe Poradni Specjalistycznych stąd konieczność wykazania ich w Statucie jak 
również z powodu wymogów formalnych NFZ. 

1. Alergologii, 
 Gabinety Zabiegowe Poradni Specjalistycznych: 

2. Chirurgii ogólnej, 
3. Chirurgii onkologicznej, 
4. Chirurgii dziecięcej, 
5. Urologii, 
6. Ginekologii, 
7. Laryngologii, 
8. Dermatologii, 
9. Ortopedii, 
10. Okulistyki. 
 
2. Jednostki działalności medycznej, które przekształcono: 
1) Poradnia Audiologiczna-została włączona do Foniatrycznej; 
2) Poradnia Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia została włączona do Poradni Chirurgii 

Stomatologicznej i Periodontologii; 



3) Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt została włączona do Poradni Ginekologiczno 
Położniczej  

4) Z Zakładu Medycyny Nuklearnej wyłączono Poradnię Medycyny Nuklearnej do pionu 
Poradnie; 

5) Poradnię Urazowo – Ortopedyczną dla dzieci przekształcono w Poradnię Preluksacyjną; 
6) Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej włączono do komórki Podstawowa Opieka 

Zdrowotna; 
7) W związku z aktualnymi wymogami dotyczącymi działalności w zakresie medycznej 

diagnostyki laboratoryjnej struktura Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej została 
przekształcona w związku z tym należy wprowadzić nowe nazewnictwo istniejących 
komórek organizacyjnych tj, wprowadzić Punkt pobrań materiału do badań i Pracownia 
wstępnej obróbki materiałów. Ponadto wykreślić nazwę; Pracownia Mikrobiologii. Zakres 
działalności Zakładu nie ulega zmianie; 

8. W związku z koniecznością uporządkowania struktury organizacyjnej Zespołu do Statutu 
wprowadzono jednostki działalności medycznej, które dotychczas nie były wykazywane  
w Statucie; 

A. 
B. 

Inspektor Ochrony Radiologicznej. 

C. 
Specjalista ds., Jakości, Promocji Zdrowia i Epidemiologii.  

 
Archiwum Medyczne. 

3. Jednostki działalności medycznej, które były wpisano do statutu, ale nigdy ich 
nie utworzono nie zostały ujęte w nowym statucie. 

1. Antynikotynowa, 
2. Chorób Metabolicznych. 
3. Geriatryczna. 
4. Domowej Opieki Długoterminowej. 
5. Hematologiczna. 
6. Hepatologiczna. 
7. Leczenia Nerwic. 
8. Leczenia Uzależnień. 
9. Medycyny Paliatywnej. 

10. Mukowiscydozy. 
11. Pulmonologiczna. 
12. Okulistyczna dla Dzieci. 
13. Osteoporozy. 
14. Seksuologiczna i Patologii Współżycia. 
15. Poradnia Rehabilitacji Medycznej. 
 
4. Jednostki działalności medycznej podlegające likwidacji: 

1) Poradnia Konsultacyjna ds. szczepień nie jest kontraktowana przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia. 

2) Poradnię Leczenia Bólu zlikwidowano z powodu małego zapotrzebowania na tego 
typu świadczenia w trybie ambulatoryjnym i niskiego kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia. 

3) Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zlikwidowano z powodu 
braku specjalistów o kwalifikacjach wymaganych przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 
 
Uchwałą Nr 5/I/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. Rady Społecznej przy Wojewódzkim 
Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie Rada pozytywnie zaopiniowała 
przekształcenie, likwidację i utworzenie nowych jednostek działalności medycznej 
w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest w pełni 
uzasadnione. 
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Rozdział I 
Nazwa i siedziba 

 
§ 1 

 
1. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie zwany dalej „Zakładem” jest 

podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654  
z późn. zm.).  

2. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000003893. 

3. Zakład działa pod firmą Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie. 
4. Podmiotem tworzącym Zakład jest Województwo Podkarpackie. 
5. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego. 
6. Obszarem działania Zakładu jest Województwo Podkarpackie. 
7. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych ludności z pozostałej części kraju  

i cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. 
 

§ 2 
 
Siedzibą Zakładu jest miasto Rzeszów. 
 

§ 3 
 

Zakład działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 

654 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”; 
2) niniejszego statutu; 
3) innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa. 

 
Rozdział II 

Cele i zadania  
 

§ 4 
 
Zakład realizuje zadania samorządu województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia. 

 
§ 5 

 
1. Podstawowym celem działania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez 

udzielanie świadczeń zdrowotnych. Celem Zakładu jest również promocja zdrowia  
i realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. 

2. Realizując cele określone w ust. 1, Zakład jednocześnie uczestniczy w: 
1) przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób 

wykonujących zawód medyczny; 
2) prowadzeniu prac badawczych (badania kliniczne, eksperymenty medyczne). 
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§ 6 
 

1. Do podstawowych zadań Zakładu należy udzielanie świadczeń zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom 
uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za 
częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością w szczególności: 
1) udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; 
2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych 

specjalności, w tym wykonywanie badań diagnostycznych przez zakłady i pracownie 
diagnostyczne w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania 
leczniczego; 

3) prowadzenie działalności mającej na celu promocję zdrowia; 
4) uczestniczenie w kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób, w tym 
ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz prowadzenie działalności 
szkoleniowej, w szczególności staży podyplomowych i specjalizacyjnych; 

2. Realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony mienia 
i informacji niejawnych. 

3. Zakład może organizować i prowadzić szkolenia dla innych podmiotów leczniczych  
w zakresie wykonywania zawodów medycznych, zarządzania w służbie zdrowia i prawa 
medycznego.  

4. Zakład wykonuje inne niż określone w ust. 1-3 zadania wynikające z obowiązujących 
przepisów prawa. 

5. W wykonywaniu zadań Zakład współpracuje z: 
1) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą; 
2) stacjami sanitarno –epidemiologicznymi; 
3) organizacjami społecznymi; 
4) innymi niż wykonujące działalność leczniczą podmiotami; 
5) osobami fizycznymi; 
6) stowarzyszeniami; 
7) jednostkami samorządowymi; 
8) innymi niż wymienione w pkt 1-7 

- w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych. 
 

§ 7 
 

1. Zakład może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza nieuciążliwą dla 
pacjenta oraz przebiegu leczenia w szczególności działalność gospodarczą 
polegającą na:  
1)  najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego; 
2) sterylizacji sprzętu; 
3) prowadzeniu apteki ogólnodostępnej; 
4) sprzedaży wyrobów medycznych, w tym ortopedycznych; 
5) prowadzeniu działalności usługowej związanej z profilaktyką zdrowotną. 

 
2. Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej 

ochrony zdrowia dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, 
stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych oraz udostępniać swoje mienie na 
ten cel innym jednostkom. 
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Rozdział III 
Organy i struktura organizacyjna, w tym zadania, czas trwania  
kadencji i okoliczności odwołania członków Rady Społecznej  

 
§ 8 

Organami Zakładu są: 
1. Dyrektor; 
2. Rada Społeczna. 
 

§ 9 
 

1. Dyrektor zarządza i kieruje Zakładem, a także reprezentuje go na zewnątrz.  
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi 

odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem. 
3. Zarząd Województwa Podkarpackiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na 

podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilno-prawną. 
4. Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez, wyrażonej w formie pisemnej, 

zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu oraz dokonuje wobec nich 

czynności z zakresu prawa pracy. 
6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: 

1) Zastępców Dyrektora; 
a) Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa, 
b) Zastępcy Dyrektora do spraw  Ekonomiczno Administracyjnych, 
c) Głównego Księgowego, 
d) Przełożonej Pielęgniareki. 

2) Kierowników bezpośrednio mu podległych komórek organizacyjnych.  
 

§ 10 
 

Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 
1) organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie działalności 

leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych z obowiązującymi 
przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami; 

2) należyte gospodarowanie mieniem Zakładu oraz mieniem Województwa Podkarpackiego  
przekazanym w użytkowanie Zakładowi; 

3) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Zakładu. 
 

 
§ 11 

 
Oświadczenia woli w imieniu Zakładu składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione. 
 
 

§ 12 
 

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa 
Podkarpackiego oraz organem doradczym Dyrektora.  
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2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie  Zarząd 
Województwa Podkarpackiego.  

3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą: Dyrektor oraz przedstawiciele 
organizacji związkowych działających w Zakładzie. 

4. W skład Rady Społecznej wchodzi 7 osób, w tym: 
1) przewodniczący - Marszałek Województwa Podkarpackiego lub osoba przez niego 

wyznaczona; 
2) członek - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego; 
3) członkowie - przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podkarpackiego  

w liczbie 5 osób. 
5. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 
6. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał 

określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego. 

7. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Zarządu 
Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 13 

 
Do zadań Rady Społecznej należy: 
1. Przedstawianie Zarządowi Województwa Podkarpackiego wniosków i opinii w sprawach: 

1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury 
 i sprzętu medycznego; 

2) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem 
działalności; 

3) przyznawania Dyrektorowi nagród; 
4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem; 
5) Regulaminu Organizacyjnego Zakładu. 

2. Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach: 
1) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; 
2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; 
3) kredytów bankowych lub dotacji; 
4) podziału zysku. 

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,  
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. 

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej. 
5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej. 
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§ 14 

 
1. Zarząd Województwa Podkarpackiego odwołuje członka Rady Społecznej przed 

upływem kadencji w przypadku: 
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa; 
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady; 
3) odwołania członka przez podmiot delegujący daną osobę; 
4) nieprzestrzegania Regulaminu Rady Społecznej. 

2. Członkostwo w Radzie wygasa z chwilą śmierci członka Rady. 
 

§ 15 
 

1. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
1) Jednostki działalności medycznej określone w  załączniku Nr 1 do Statutu; 
2) Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy określone  

w załączniku Nr 2 do Statutu. 
2. Schemat organizacyjny Zakładu stanowi załącznik Nr 3 do Statutu. 
3. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, rodzaj działalności leczniczej i zakres 

udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, a także inne kwestie 
przewidziane przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 
określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora. 

 
Rozdział IV 

Gospodarka finansowa  
 

§ 16 
 

1. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności  
i reguluje zobowiązania na zasadach określonych przepisami prawa.  

2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego  
ustalonego przez Dyrektora zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

§ 17 
 

Zakład może uzyskiwać środki finansowe:  
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; 
2) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, o której mowa 

w § 7 Statutu; 
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia 

zagranicznego; 
4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami; 
5) będące środkami publicznymi na: 

a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na 
zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji 
koniecznych do realizacji tych zadań, 

b) remonty, 
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c) inne niż określone w lit. a) inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu 
medycznego, 

d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych, 
f) realizację programów wieloletnich, 
g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody 

medyczne, 
6)   na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. 

 
§ 18 

 
1. Wartość majątku Zakładu stanowią: 

1) fundusz założycielski; 
2) fundusz zakładu. 

 
§ 19 

 
1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 

nieruchomościami i majątkiem Województwa Podkarpackiego oraz majątkiem własnym 
(otrzymanym lub zakupionym). 

2. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów 
trwałych może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego. 

 
§ 20 

 
O podziale środków finansowych z zysku decyduje Dyrektor Zakładu po zasięgnięciu opinii 
Rady Społecznej. 

 
§ 21 

 
1. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybiera podmiot uprawniony do przeprowadzenia 

badania sprawozdania finansowego Zakładu. 
2. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe 

Zakładu. 
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Rozdział IV 
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
§ 22 

 
Postanowienia § 12 ust. 4 i 5 wchodzą w życie po upływie kadencji Rady Społecznej 
powołanej przed wejściem w życie postanowień niniejszego statutu. 
 

§ 23 
 
Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. 
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Załącznik nr 1  
do Statutu Wojewódzkiego Zespołu 
Specjalistycznego w Rzeszowie 

 
JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ 

 
A. 

1. Poradnia alergologiczna. 
Poradnie Specjalistyczne: 

2. Poradnia alergologiczna dla dzieci. 
3. Poradnia audiologiczno-foniatryczna. 
4. Poradnia chirurgii ogólnej. 
5. Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci. 
6. Poradnia chirurgii onkologicznej. 
7. Poradnia chirurgii stomatologicznej i periodontologii. 
8. Poradnia chorób zakaźnych. 
9. Poradnia dermatologiczna. 
10. Poradnia diabetologiczna. 
11. Poradnia endokrynologiczna. 
12. Poradnia gastroenterologiczna. 
13. Poradnia ginekologiczno-położnicza. 
14. Poradnia gruźlicy i chorób płuc. 
15. Poradnia kardiologiczna. 
16. Poradnia leczenia zeza. 
17. Poradnia logopedyczna. 
18. Poradnia medycyny nuklearnej. 
19. Poradnia medycyny pracy. 
20. Poradnia medycyny podróży. 
21. Poradnia medycyny sportowej. 
22. Poradnia nefrologiczna. 
23. Poradnia nefrologiczna dla dzieci. 
24. Poradnia neurologiczna. 
25. Poradnia okulistyczna. 
26. Poradnia onkologiczna. 
27. Poradnia otolaryngologiczna. 
28. Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci. 
29.  Poradnia ortodontyczna. 
30. Poradnia preluksacyjna. 
31. Poradnia proktologiczna. 
32. Poradnia protetyki stomatologicznej. 
33. Poradnia psychologiczna. 
34. Poradnia reumatologiczna. 
35. Poradnia stomatologii zachowawczej. 
36. Poradnia urazowo-ortopedyczna. 
37. Poradnia urologiczna. 
38. Poradnia wad postawy. 
39. Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych. 

 
B 

1. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
Podstawowa Opieka Zdrowotna: 

2. Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. 
3. Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej. 
4. Punkt szczepień. 
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5. Gabinet zabiegowy. 
 

C. 
I.

Pracownie Diagnostyczne: 

1.  Pracownia audiometrii. 
 Wydzielone Pracownie Specjalistyczne: 

2. Pracownia badań holterowskich. 
3. Pracownia badań urodynamicznych. 
4. Pracownia terapii sensorycznej. 
5. Pracownia echokardiografii. 
6. Pracownia elektrokardiografii. 
7. Pracownia endoskopii. 
8. Pracownia kardiotokografii. 
9. Pracownia kolposkopii. 
10. Pracownia perymetrii komputerowej. 
11. Pracownia pleoptyczno-ortoptyczna. 
12. Pracownia prób wysiłkowych serca. 
13. Pracownia psychotechniczna. 
14. Pracownia spirometrii. 
15. Pracownia testów alergologicznych. 
16. Pracownia uroflometrii. 
17.Pracownia videostroboskopii. 

II.
1. Pracownia alergologii. 

 Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej: 

2. Pracownia analityki ogólnej. 
3. Pracownia bakteriologii. 
4. Pracownia chemii klinicznej i hematologii. 
5. Pracownia chorób przenoszonych drogą płciową. 
6. Pracownia cytodiagnostyki. 
7. Pracownia immunochemii. 
8. Pracownia mykologii. 
9. Punkt pobrań materiału do badań. 
10. Pracownia wstępnej obróbki materiału. 

III.
1. Pracownia radiodiagnostyki. 

 Zakład Diagnostyki Obrazowej: 

2. Pracownia densytometrii. 
3. Pracownia ultrasonografii. 

IV.
1. Pracownia scyntygrafii. 
 Zakład Medycyny Nuklearnej: 

2. Pracownia radioizotopowa. 
3. Pracownia do przygotowania radiofarmaceutyków. 

D.
1. Poradnia alergologii. 

 Gabinety Zabiegowe Poradni Specjalistycznych: 

2.  Poradnia chirurgii ogólnej. 
3. Poradnia chirurgii onkologicznej. 
4.  Poradnia chirurgii dziecięcej. 
5.  Poradnia urologii. 
6. Poradnia ginekologii. 
7. Poradnia laryngologii. 
8. Poradnia dermatologii. 
9. Poradnia ortopedii. 
10.Poradnia okulistyki. 
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E. Zakład Rehabilitacji Leczniczej

1. Pracownia masażu leczniczego. 
: 

2. Pracownia fizykoterapii. 
3. Pracownia kinezyterapii. 
4. Ośrodek rehabilitacji dziennej. 

F.
G.

 Sterylizatornia. 

H.
 Inspektor ochrony radiologicznej. 

I.
 Specjalista ds. Jakości, Promocji Zdrowia i Epidemiologii.  

  
 Archiwum Medyczne. 
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Załącznik nr 2 
do Statutu Wojewódzkiego 
Zespołu Specjalistycznego  

 w Rzeszowie 
 
 
 

JEDNOSTKI DZIAŁALNOŚCI POZAMEDYCZNEJ ORAZ INNE STANOWISKA PRACY 
 

1. Główny Księgowy. 
2. Radca Prawny. 
3. Stanowisko ds. Obronnych, BHP, P/poż., i Informacji Niejawnych. 
4. Sekretariat. 
5. Sekcja Rozliczeń i Sprzedaży Usług Zdrowotnych. 
6. Sekcja Informatyki i Sprawozdawczości. 
7. Sekcja Administracyjno-Techniczna. 
8. Sekcja Finansowo-Księgowa. 
9. Sekcja Spraw Pracowniczych. 

 
 



 

Z-ca Dyrektora d/s 
Lecznictwa 

Poradnie 
Specjalistyczne 

Podstawowa Opieka 
Zdrowotna 

Pracownie 
Diagnostyczne 

Gabinety Zabiegowe Poradni 
Specjalistycznych 

Zakład Diagnostyki 
Obrazowej 

Zakład Rehabilitacji 
Leczniczej 
 

Inspektor Ochrony 
Radiologicznej 

Z-ca Dyrektora 
d/s Ekonomiczno- 
Administracyjnych 

Sekcja  
Informatyki i Sprawozdawczości 

Wydzielone Pracownie 
Specjalistyczne 

Główny Księgowy 

Sekcja Finansowo- 
Księgowa 

Sekretariat 

Sekcja Spraw 
Pracowniczych 

Radca Prawny 

Pielęgniarki i Położne w 
komórkach 
organizacyjnych Zakładu 

Stanowisko ds. 
obronnych BHP, 
P.POŻ i Informacji 
Niejawnych 

Dyrektor Rada Społeczna 

Sekcja  
Administracyjno- 
Techniczna 
 

Sekcja Rozliczeń i 
Sprzedaży Usług 
Zdrowotnych 

Przełożona Pielęgniarek, Specjalista 
ds. Jakości, Promocji Zdrowia i 
Epidemiologii 

Rejestracja 

Sterylizacja 

Archiwum 
Medyczne 

Zakład Medycyny 
Nuklearnej 
 

Zakład Medycznej 
Diagnostyki Laboratoryjnej 
 

Schemat organizacyjny 

Załącznik nr 3 do Statutu Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie 











       -projekt- 
 
Uchwała Nr……….. 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia………………….. 
 

w sprawie nadania Statutu 
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie.  

 
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia  
5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590   
z póź. zm.) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
           uchwala, co następuje: 

       

      § 1 
 
Nadaje się Statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie  
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
 
      § 2 
 
Traci moc dotychczasowy Statut Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  
w Rzeszowie zatwierdzony w dniu 10 lipca 1998 r. przez Wojewodę Rzeszowskiego 
wraz z późniejszymi zmianami. 
 
      § 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 

 

 

 

 

      



Uzasadnienie 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania 
Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Rzeszowie. 
 
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, 
poz. 654 z późn. zm.) nakłada na kierowników samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej obowiązek dostosowania statutu zakładu do przepisów ustawy. 
 

Stosownie do art. 42 cyt. ustawy ustrój podmiotu leczniczego niebędącego 
przedsiębiorcą, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane 
w ustawie określa statut. W statucie określa się firmę podmiotu odpowiadającą 
rodzajowi i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych, siedzibę podmiotu, cele  
i zadania podmiotu, organy i strukturę organizacyjna podmiotu, w tym zadania, czas 
trwania kadencji i okoliczności odwołania członków rady społecznej, przed upływem 
kadencji, formę gospodarki finansowej. Statut nadaje podmiot tworzący. 

W załączniku Nr 1 do statutu dodano nowo utworzoną Poradnię 
Ginekologiczno-Położniczą. Utworzenie Poradni wynikało z potrzeb 
świadczeniobiorców. Pismem z dnia 23 listopada 2011 r. Edward Strzępek Dyrektor 
Administracyjny WSK „PZL- Rzeszów” S.A. wystąpił do Dyrektora WOMP  
w Rzeszowie o podjęcie działań w kierunku rozszerzenia usług świadczonych przez 
ten podmiot leczniczy o ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie położnictwa 
i ginekologii. 

W uzasadnieniu wniosku Dyrektor WSK „PZL- Rzeszów” S.A. napisał, że 
aktualnie zakład ten zatrudnia 636 kobiet - średnia wieku 40 lat. Ze względu na 
badania okresowe często jest wymagana porada ginekologiczno-położnicza, co 
wydłuża czas nieobecności na stanowisku pracy. Dyrektor uzasadnił również że we 
wcześniejszych latach w budynku WOMP funkcjonowała taka Poradnia i cieszyła się 
dużą popularnością wśród kobiet zatrudnionych na WSK. Kierownictwo WOMP  
w Rzeszowie pozytywnie rozpatrzyło prośbę zawartą ww piśmie. 

Uchwałą Nr 4/3/11 Rada Społeczna Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 
w Rzeszowie z dnia 15 grudnia 2011 r. pozytywnie zaopiniowała utworzenie ww 
Poradni. 
 
Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest w pełni 
uzasadnione. 
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Rozdział I 
Nazwa i siedziba 

 
§ 1 

 
1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie zwany dalej „Zakładem” jest 

podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112,  poz. 654  
z późn. zm.).  

2. Zakład posiada osobowość prawną i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000000542. 

3. Zakład działa pod firmą Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie. 
4. Podmiotem tworzącym Zakład jest Województwo Podkarpackie. 
5. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego. 
6. Obszarem działania Zakładu jest Województwo Podkarpackie. 
7. Zakład może udzielać świadczeń zdrowotnych ludności z pozostałej części kraju  

i cudzoziemcom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. 
 

§ 2 
 
Siedzibą Zakładu jest miasto Rzeszów. 
 

§ 3 
 

Zakład działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 125 

poz. 1317 z późn. zm.); 
2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 

654 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”; 
3) niniejszego statutu; 
4) innych, obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności, przepisów prawa.  
 

Rozdział II 
Cele i zadania  

 
§ 4 

 
Podstawowym celem Zakładu jest realizacja zadań samorządu województwa w zakresie 
ochrony zdrowia pracujących, profilaktycznej opieki zdrowotnej i promocji zdrowia. 
Zakład udziela również świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 
ubezpieczonym oraz innym osobom. 

 
 

§ 6 
 

1. Do podstawowych zadań Zakładu należy: 
1)  udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy; 
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2) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób 
realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie 
 i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy; 

3) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem 
tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych 
jednostek; 

4) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób 
zawodowych; 

5) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów 
przewidzianych w Kodeksie pracy; 

6) współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań  z zakresu profilaktyki i promocji 
zdrowia;  

7) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania 
opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia 
pracujących; 

8) prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności przez 
podstawową jednostkę służby medycyny pracy, pielęgniarkę, psychologa lub inną 
osobę o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania 
wielodyscyplinarnych zadań służby medycyny pracy;  

9) udzielanie świadczeń zdrowotnych przewidzianych w ilościach niezbędnych do 
prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których 
program obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy – na 
zasadach określonych w art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy; 

10) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby 
medycyny pracy w zakresie badań diagnostycznych i specjalistycznych konsultacji 
lekarskich;  

11) przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby 
medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej 
służby; 

12) gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach  
o których mowa w pkt. 8)  oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych 
służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa podkarpackiego; 

13) przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229  
§ 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ 
likwidacji; 

14) przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych 
przepisach. 

 
2. Realizacja zadań zlecanych na podstawie przepisów obowiązującego prawa przez 

 Województwo Podkarpackie w szczególności: 
1) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie 

patologii zawodowej; 
2) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe 

lub inne choroby związane z wykonywaną pracą; 
3) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną 

patologią zawodową; 
4) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych 

zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub 
pobierania nauki; 

5) organizowanie zadań służby medycyny pracy w odniesieniu do:  
a)  kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, 
uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są 
narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla 
zdrowia, 
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 b) uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na 
działanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia. 

3. Zakład organizuje i udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, 
przywracaniu i poprawie stanu zdrowia w zakresie; 

1) podstawowej opieki zdrowotnej; 
2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; 
3) rehabilitacji leczniczej. 

4. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawieranych z: 
1) organami administracji publicznej; 
2) instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego; 
3) instytucjami ubezpieczeniowymi; 
4) innymi organami uprawnionymi na podstawie odrębnych przepisów; 
5) innymi zakładami opieki zdrowotnej; 
6) osobami prawnymi i fizycznymi na ich wniosek. 

 
§ 7 

 
1. Zakład może prowadzić inną działalność niż działalność lecznicza nieuciążliwą dla 

pacjenta oraz przebiegu leczenia w szczególności działalność gospodarczą polegającą 
m.in. na: najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego. 

2. Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie promocji zdrowia dla 
placówek szkolnych, oświatowo-wychowawczych, organizacji społecznych, 
stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych. Zakład może również udostępniać 
swoje mienie na ten cel innym jednostkom. 

 
 

Rozdział III 
Organy i struktura organizacyjna, w tym zadania, czas trwania  
kadencji i okoliczności odwołania członków Rady Społecznej  

 
§ 8 

Organami Zakładu są: 
1) Dyrektor; 
2) Rada Społeczna. 

 
§ 9 

 
1. Dyrektor zarządza i kieruje Zakładem, a także reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi 

odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem. 
3.  Zarząd Województwa Podkarpackiego nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na 

podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilno-prawną. 
4. Dyrektor nie może podejmować innego zatrudnienia bez, wyrażonej w formie pisemnej, 

zgody Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
5. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu oraz dokonuje wobec nich 

czynności z zakresu pracy. 
6. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy: 

1) Głównego Księgowego; 
2) Przełożonej Pielęgniareki. 
3) Kierowników bezpośrednio mu podległych komórek organizacyjnych.  



5 
 

 
§ 10 

 
Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 
1. Organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie 

działalności leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach zgodnych  
z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami. 

2. Należyte gospodarowanie mieniem Zakładu oraz mieniem Województwa Podkarpackiego  
przekazanym w użytkowanie Zakładowi. 

3. Wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Zakładu. 
 

 
§ 11 

 
Oświadczenia woli w imieniu Zakładu składa Dyrektor lub osoby przez niego upoważnione. 

 
§ 12 

 
1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa 

Podkarpackiego oraz organem doradczym Dyrektora.  
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje, oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie  Zarząd 

Województwa Podkarpackiego.  
3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą: Dyrektor oraz przedstawiciele 

organizacji związkowych działających w Zakładzie. 
4. W skład Rady Społecznej wchodzi 5 osób, w tym: 

1) przewodniczący - Marszałek Województwa Podkarpackiego lub osoba przez niego 
wyznaczona; 

2) członek - przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego; 
3) członkowie - przedstawiciele wybrani przed Sejmik Województwa Podkarpackiego  

w liczbie 3 osób. 
5. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 
6. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał 

określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego. 

7. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Zarządu 
Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 13 

 
Do zadań Rady Społecznej należy: 
1. Przedstawianie Zarządowi Województwa Podkarpackiego wniosków i opinii w sprawach: 

1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury 
 i sprzętu medycznego; 

2) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem 
działalności; 

3) przyznawania Dyrektorowi nagród; 
4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem; 
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5) Regulaminu Organizacyjnego Zakładu. 
2. Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach: 

1) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; 
2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego; 
3) kredytów bankowych lub dotacji; 
4) podziału zysku. 

3. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,  
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. 

4. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej. 
5. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej. 

 

§ 14 

1. Zarząd Województwa Podkarpackiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem 
kadencji w przypadku: 
1) pisemnej rezygnacji z członkostwa; 
2) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady; 
3) odwołania członka przez podmiot delegujący daną osobę; 
4) nieprzestrzegania Regulaminu Rady Społecznej. 

2. Członkowstwo w Radzie wygasa z chwilą śmierci członka Rady Społecznej. 
 

§ 15 
 

1. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
1) Jednostki działalności medycznej określone w  załączniku Nr  1 do Statutu; 
2) Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy określone  

w załączniku Nr 2 do Statutu. 
2. Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 3 do Statutu. 
3. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, rodzaj działalności leczniczej i zakres 

udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych komórek 
organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, a także inne kwestie 
przewidziane przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Dyrektora. 

 
 

Rozdział IV 
Gospodarka finansowa  

 
 

§ 16 
 

1. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności  
i reguluje zobowiązania  na zasadach określonych przepisami prawa.  

2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego  
 ustalonego przez Dyrektora Zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Rachunkowość Zakładu prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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§ 17 
 

1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:  
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; 
2) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, o której mowa 

w § 7 Statutu; 
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia 

zagranicznego; 
4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami; 
5) będące środkami publicznymi na; 

a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na 
zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji 
koniecznych do realizacji tych zadań, 

b) remonty, 
c) inne niż określone w lit. a) inwestycje,  
d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 

Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej 
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych, 
f) realizację programów wieloletnich, 
g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody 

medyczne, 
6)   na pokrycie ujemnego wyniku finansowego. 

 
 

§ 18 
 

Wartość majątku Zakładu stanowią: 
1) fundusz założycielski; 
2) fundusz zakładu. 

 
§ 19 

 
1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 

nieruchomościami i majątkiem Województwa Podkarpackiego oraz majątkiem własnym 
(otrzymanym lub zakupionym). 

2. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie aktywów 
trwałych może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Sejmik Województwa 
Podkarpackiego. 
 

§ 20 
O podziale zysku decyduje Dyrektor Zakładu, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. 
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§ 21 
1. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybiera Podmiot uprawniony do badania 

sprawozdania finansowego Zakładu. 
2. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe 

Zakładu. 
 

Rozdział V 
Przepisy przejściowe i końcowe 

 
§ 22 

 
Postanowienia  § 12 ust. 4 i 5 wchodzą w życie po upływie kadencji Rady Społecznej 
powołanej przed wejściem w życie postanowień niniejszego statutu. 
 
      § 23 
 
Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. 
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Załącznik nr 1 
 do Statutu Wojewódzkiego 

Ośrodka Medycyny Pracy  
w Rzeszowie 

Jednostki działalności medycznej: 
 
1. Dział Konsultacyjno - Diagnostyczny: 

1) Poradnia Chorób Zawodowych; 
2) Poradnia Konsultacyjno – Odwoławcza; 
3) Poradnia Medycyny Pracy; 
4) Poradnia Chorób Zakaźnych; 
5) Pracownia Psychologii Pracy i Badań Kierowców; 
6) Pracownie Diagnostyczne; 

a) Laboratorium Diagnostyki Laboratoryjnej i Toksykologii, 
b) Pracownia Diagnostyki Obrazowej, 
c) Pracownia Audiometrii, 
d) Pracownia Wibracji i Termometrii, 
e) Pracownia EKG, 
f) Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego. 

 
2. Dział Organizacji , Kontroli, Szkolenia i Promocji Zdrowia. 
 
3. Dział Profilaktyczno - Leczniczy: 

1) Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej; 
2) Poradnie Specjalistyczne; 

a) Poradnia Okulistyczna, 
b) Poradnia Otolaryngologiczna, 
c) Poradnia Dermatologiczna, 
d) Poradnia Neurologiczna, 
e) Poradnia Chirurgii Ogólnej, 
f) Poradnia Urologiczna, 
g) Poradnia Metaboliczna, 
h) Poradnia Rehabilitacyjna, 
i) Poradnia Ginekologiczno – Położnicza, 

3)  Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży; 
4) Gabinet Zabiegowy i Punkt Szczepień; 
5) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej; 
6) Pracownie Fizjoterapii; 

a) Pracownia Fizykoterapii, 
b) Pracownia Kinezyterapii, 
c) Pracownia Hydroterapii, 
d) Pracownia Krioterapii, 
e) Pracownia Masażu Leczniczego, 
f) Pracownia Balneoterapii, 

7) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej; 
8) Ośrodek Rehabilitacji Domowej; 
9) Rejestracja Ogólna. 
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Załącznik nr 2  
do Statutu  

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy  
w Rzeszowie 

 
Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne stanowiska pracy: 
 

1. Komórki Administracyjne i samodzielne stanowiska pracy: 
1) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa; 
2) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza; 
3) Przełożona Pielęgniarka; 
4) Inspektor ds. bhp i p/poż; 
5) Archiwum Zakładowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
SCHEMAT ORGANIZACYJNY        DYREKTOR Załącznik nr 3 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie        OŚRODKA do Statutu

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie

              Dział                             Dział                       Dział Główny Sekcja Inspektor
Konsultacyjno-Diagnostyczny Profilaktyczno-Leczniczy        Organizacji, Kontroli, Księgowy Administracyjno- ds. bhp i p.poż.

Szkolenia i Promocji Zdrowia Gospodarcza
Poradnia Poradnia Lekarza POZ

Konsultacyjno-Odwoławcza Sekcja Archiwum
Poradnia Okulistyczna Ekonomiczno- Zakładowe

Poradnia Finansowa
Medycyny Pracy Poradnia Otolaryngologiczna

Poradnia Chorób Zakaźnych Poradnia Dermatologiczna

Poradnia Chorób Zawodowych Poradnia Neurologiczna

Pracownia Poradnia Chirurgii Ogólnej
Psychologii Pracy

i Badań Kierowców Poradnia Urologiczna

Laboratorium Przełożona Poradnia Metaboliczna
Diagnostyki Laboratoryjnej Pielęgniarek

i Toksykologii Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Ginekologiczno-Położn.

Pracownia Diagnostyki Certyfikowane Centrum
Obrazowej Medycyny Podóży

Pracownia Audiometrii Gabinet Zabiegowy
i Punkt Szczepień

Pracownia Wibracji i Termometrii
Gab. Pielęg. Środ. - Rodzinnej

Pracownia EKG Rejestracja Ogólna

Pracownia Fizykoterapii

Pracownia Badań Pracownia Hydroterapii

Czynnościowych Ukł. Oddechow. Pracownia Krioterapii

Pracownia Masażu Leczn.

Pracownia Balneoterapii

Pracownia Kinezyterapii

Ośrodek Rehab. Dziennej

Ośrodek Rehab. Domowej
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PLAN DZIAŁAŃ 
związanych z realizacją uchwały 

Nr XVII/276/12  z dnia 30 stycznia 2012 roku 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w sprawie  
uczczenia 70. rocznicy powołania Armii Krajowej 

 
Gabinet Marszałka UMWP: 

1. patronaty Marszałka Województwa nad uroczystościami organizowanymi przez różne 
podmioty na terenie województwa, 

2. udzielanie poparcia inicjatywom podejmowanym przez Podkarpacką Radę ds. 
Kombatantów i osób Represjonowanym, z którymi zwracają się do władz krajowych 
(ministerstwo, parlamentarzyści), 

3. udzielanie informacji o działaniach związanych z 70.leciem AK podejmowanych przez 
departamenty Urzędu Marszałkowskiego i jednostki podlegające samorządowi 
województwa oraz przekazywanie ich członkom prezydium Podkarpackiej Rady ds. 
Kombatantów i  Osób Represjonowanych, 

4. udzielanie pomocy w zakresie organizowania wyjazdów przedstawicieli Podkarpackiej 
Rady ds. Kombatantów i Armii Krajowej na uroczystości organizowane na terenie 
województwa (transport, kwiaty, wieńce), 

5. zbieranie i przekazywanie informacji o działaniach związanych z 70.leciem AK 
podejmowanych w gminach i powiatach województwa 

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego:  
1. organizacja otwartych konkursów ofert, w których organizacje kombatanckie  

i działające na rzecz kombatantów Armii Krajowej będą mogły składać wnioski i uzyskać 
wsparcie swoich działań przy pomocy środków budżetowych. 

2. wspieranie organizacji kombatanckich i organizacji działających na rzecz kombatantów 
oraz pielęgnowania pamięci historycznej i dziedzictwa narodowego przy pomocy środków 
budżetowych przydzielanych w drodze bezkonkursowej procedury tak zwanych małych 
dotacji, 

3. wystosowanie pism do dyrektorów jednostek i instytucji kultury podlegających 
samorządowi województwa z prośbą o uwzględnienie w bieżącej działalności tematyki 
związanej z Armią Krajową i wartościami, za które żołnierze AK gotowi byli poświęcić 
życie, 

4. nadzór i koordynacja działań związanych z tematyką Armii Krajowej podejmowanych  
w jednostkach i instytucjach kultury podlegających samorządowi województwa. 

Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej: 
1. wydrukowanie i rozpowszechnienie w  placówkach służby zdrowia, na stronach 

internetowych oraz za pośrednictwem organizacji kombatanckich ulotek informujących 
kombatantów o ich specjalnych uprawnieniach, 

2. umieszczenie tablic informujących o szczególnych uprawnieniach kombatantów, które 
zostaną umieszczone w nadzorowanych przez samorząd województwa podkarpackiego 
podmiotach leczniczych, 
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3. wystosowanie pism do dyrektorów placówek ochrony zdrowia podlegających 
samorządowi województwa z prośbą o otoczenie szczególną życzliwością grupy 
pacjentów o uprawnieniach kombatanckich, 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: 
1. organizacja otwartych konkursów ofert, w których organizacje kombatanckie  

i działające na rzecz kombatantów Armii Krajowej będą mogły składać wnioski  
i uzyskać wsparcie swoich działań w zakresie przeciwdziałania niepełnosprawności 
zgodnie z wieloletnim programem przyjętymi przez samorząd województwa, 

2. organizacja otwartych konkursów ofert, w których organizacje kombatanckie  
i działające na rzecz kombatantów Armii Krajowej będą mogły składać wnioski  
i uzyskać wsparcie swoich działań w zakresie ograniczania skutków ubóstwa  zgodnie  
z wieloletnim programem przyjętymi przez samorząd województwa, 

 
Departament Edukacji i Sportu:  

nadzór i koordynowanie działań realizowanych w bibliotekach  
i jednostkach edukacyjnych podlegających samorządowi województwa: 

 
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu: 

1. opracowanie zestawienia bibliograficznego na podstawie zbiorów biblioteki    
i filii oraz rozesłanie go do szkól ponadgimnazjalnych i zamieszczenie na stronie biblioteki.  

2. umieszczenie na stronie biblioteki oferty zawierającej bibliografię adnotowaną literatury 
na temat Armii Krajowej.  

3. wystawy tematyczne zbiorów.  
4. seminarium dla nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat losów żołnierzy 

Armii Krajowej,  
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu 
oddział w Przeworsku:  

1. wykład pt. „Z dziejów Armii Krajowej w Powiecie Przeworskim” dr. Teodora 
Gąsiorowskiego 

2. promocja książki pt. „ Obwód Przeworsk SZP, ZWZ, AK w latach  
1939-1944/45” 

3. wystawa prac fotograficznych gimnazjalistów pt. „Opowieści tajnej treści” poświęcona 
działalności żołnierzy Armii Krajowej. 

 
Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku:  

1. informacja na tablicy ogłoszeń NKJO w Leżajsku dotycząca Armii Krajowej. 
 
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu:  

1. gazetka ścienna w celu uczczenia 70-lecia powołania Armii Krajowej. 
 
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie:  

1. wystawa tematyczna w gablocie kolegium. 
 
Medyczna Szkoła Policealna im. prof. Rudolfa Weigla w Jaśle:  

1. uroczyste akademie poświęcone AK, 
2. udział nauczycieli i słuchaczy w uroczystościach lokalnych, 



3 
 

Medyczna Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli:  
1. włączenie 70 rocznicy powstania Armii Krajowej w kalendarz uroczystości szkolnych,  
2. apel związany z 70.leciem Armii Krajowej, 
3. przygotowanie gazetek okolicznościowych. 

Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie:  
1. przygotowanie gazetki okolicznościowej poświęconej żołnierzom AK, 
2. zorganizowanie wyjścia młodzieży na cmentarz celem odwiedzenia grobów poległych 

członków Armii Krajowej. 
 
Medyczna  Szkoła  Policealnej w Mielcu: 

1. tematyka  70.lecia  powołania Armii  Krajowej  będzie realizowana w ramach  godziny do  
dyspozycji  opiekuna roku w każdym  II  semestrze pobytu w szkole  odpowiedzialni 
opiekunowie  roczników  

2. stała  wystawa  nt. historii i znaczenia   Armii  Krajowej na  terenie szkoły w  jednej  
z gablot  obok  Centrum  Informacji Multimedialnej 

 
 Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie:  

1. w ramach kształtowania postaw patriotycznych słuchaczy akcentuje 70-lecie powołania 
AK w programie wychowawczym szkoły, 

2. wystawa tematyczna, 
3. udostępnianie informacji i  materiałów dotyczących działalności Armii Krajowej  

w bibliotece szkolnej. 
 
Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju:    

1. akademia z okazji Narodowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych  
o bardzo uroczystym charakterze (odbyła się)  

2. wizyta specjalnego gościa – historyka, który podzielił się młodzieżą swymi refleksjami, 
3. zapoznanie uczniów z historią żołnierzy wyklętych, na przykładzie kilku wybranych 

postaci,  
4. zapoznali się uczniów z wojennym życiorysem pułkownika Łukasza Cieplińskiego, majora 

Zygmunta Szendzielorza, sanitariuszki Danusi Siedzikównej pseudonim „Inka”, majora 
Hieronima Dekutowskiego pseudonim „Zapora”, i rotmistrza Witolda Pileckiego,  

5. zaprezentowanie „Epitafium dla majora „Ognia” Kołakowskiego, utwory Tadka Firmy, 
Solo, De Press i inne. 
  

Zespół Szkół przy Szpitalu Woj. Nr2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie:  
1. przybliżanie historii  oraz kształtowanie u dzieci i młodzieży  postaw, wartości moralnych i 

wychowawczych testamentu Armii Krajowej na lekcjach oraz pozalekcyjnych zajęciach 
wychowawczych,  

2. popularyzowanie wśród młodzieży literatury związanej tematycznie z historią Armii 
Krajowej poprzez organizację lekcji bibliotecznych oraz imprez czytelniczych, 

3. projekcja filmów popularyzujących historię Armii Krajowej, 
4. współpraca z IPN w Rzeszowie – organizacja spotkań z panem Bogusławem Kleszczyńskim, 
5. organizacja akademii, wieczornic oraz przedstawień teatralnych oddających cześć 

żołnierzom Armii Krajowej, 
6. organizacja konkursów plastycznych: plakat, graffiti oraz wystaw pokonkursowych, 
7.  organizacja konkursów twórczości dziecięcej: wiersz, komiks, 
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8. organizacja konkursów wiedzy dotyczącej znajomości historii Armii Krajowej, 
9. organizacja konkursów recytatorskich oraz piosenki z wykorzystaniem utworów 

poświęconych Armii Krajowej. 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie:  
1. test wiedzy online dla młodzieży na temat działalności Armii Krajowej, 

Sylwetka Łukasza Cieplińskiego – zajęcia edukacyjne dla uczniów gimnazjów, 
2. Działalność Armii Krajowej - informacje bibliograficzne w bazie PROWEB Pedagogicznej 

Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, 
3. Wystawa: „Z dziejów Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie”, 

 
PBW w Rzeszowie - Filia w Kolbuszowej: 

1. Historia Armii Krajowej w powiecie kolbuszowskim – zajęcia edukacyjne dla uczniów 
gimnazjów, 

2. wystawa okolicznościowa poświęcona 70-leciu Armii Krajowej przygotowana na 
podstawie zbiorów posiadanych w bibliotece 

 
PBW w Rzeszowie - Filia w Leżajsku:  

1. Spotkanie z żołnierzem Armii Krajowej panem Antonim Bereziewiczem 
2.  spotkanie z pracownikiem IPN oddział w Rzeszowie, 
3. wystawa okolicznościowa poświęcona 70-leciu Armii Krajowej przygotowana na 

podstawie zbiorów posiadanych w bibliotece 
 
PBW  w Rzeszowie - Filia w Łańcucie:  

1. „70-lecie powstania Armii Krajowej” – zajęcia dla uczniów powiatu łańcuckiego 
2. wystawa książek i fotografii udostępnionych Bibliotece przez mieszkańców Łańcuta  

pt. „ Bohaterom w hołdzie – 70 lat powstania Armii Krajowej”, 
3. wystawa okolicznościowa poświęcona 70-leciu Armii Krajowej przygotowana na 

podstawie zbiorów posiadanych w bibliotece 
 
PBW w Rzeszowie Filia - w Mielcu:  

1. „70 lat Armii Krajowej” – zajęcia edukacyjne dla uczniów, 
2. wystawa okolicznościowa poświęcona 70-leciu Armii Krajowej przygotowana na 

podstawie zbiorów posiadanych w bibliotece 
 
PBW w Rzeszowie - Filia w Sędziszowie Młp.:  

1. „Działalność Armii Krajowej w powiecie ropczycko-sędziszowskim” – zajęcia edukacyjne 
dla uczniów szkól średnich, 

2. wystawa okolicznościowa poświęcona 70-leciu Armii Krajowej przygotowana na 
podstawie zbiorów posiadanych w bibliotece 

 
PBW  w Rzeszowie - Filia w Strzyżowie:  

1. konkurs dla młodzieży pt. „Pozostali w naszej pamięci – żołnierze Armii Krajowej  
w powiecie Strzyżowskim – wspomnienia, pamiątki rodzinne, relacje naocznych świadków 
wydarzeń w pamięci potomnych”  

2. wystawa okolicznościowa poświęcona 70-leciu Armii Krajowej przygotowana na 
podstawie zbiorów posiadanych w bibliotece 
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Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu 
1. udział uczniów i nauczycieli w miejskich obchodach rocznicy powołania Armii Krajowej, 
2. spotkanie słuchaczy z kombatantem Armii Krajowej,  
3. w porozumieniu z Muzeum Historycznym w Tarnobrzegu zorganizuje na zajęciach  

z przedmiotu „edukacja muzyczna z metodyką” do programu nauczania zostanie 
włączona nauka hymnu Armii Krajowej. 

 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie  

1. wystawa pn. „Do Niepodległości” – rok szkolny 1012/2013 
2. sporządzenie zestawienia bibliograficznego. 
3. przygotowanie materiałów dla Kapitana AK w stanie spoczynku Stanisława Pomprowicza 

do wystąpień, artykułów zamieszczanych w biuletynie IINF. Historycznym Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz innych publikacji. 

4. Zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół Regionu Oddziałowego Biura 
Edukacji Publicznej IPN Rzeszów 

5. zestawienie Bibliograficzne „Żołnierze AK regionu krośnieńskiego”, 
6. Zorganizowanie lekcji bibliotecznej pt. „Członkowie AK – osoby represjonowane po 

zakończeniu II wojny światowej”. 
 

PBW w Krośnie – Filia Ustrzyki Dolne: 
1. okolicznościowa wystawa poświęconą AK. 
2. przygotowanie gazetki pt. „ Akowcy w Bieszczadach”. 
3. spotkanie młodzieży kółka historycznego z Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach Dolnych na 

zajęciach na temat ”Co wiem o AK w Bieszczadach”. 
 
PBW w Krośnie – Filia w Sanoku:  

1. wystawa pt. „70-lecie powołania Armii Krajowej” oraz prelekcje pt. „Armia Krajowa na 
Podkarpaciu”, 
 

PBW w Krośnie – Filia w Lesku: 
1. organizacja wystawy pt. „ Żołnierze Wyklęci” (odbyło się) 
2. hufcowy konkurs pn. „Strofy o Ojczyźnie” we współpracy z Komendą Hufca ZHP w Lesku 
3. Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej we współpracy z ZHP i Ogniskiem Pracy 

Pozaszkolnej 
4. wystawa pt. „Armia Krajowa – kalendarium,  
5. konkurs pt. „Co wiesz o Armii Krajowej”,  
6. Wzbogacenie zbiorów bibliotecznych o tematyce Armii Krajowej 

 
PBW w Krośnie – Filia w Jaśle: 

1. lekcja biblioteczna dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej pt. „70 rocznica powstania Armii 
Krajowej: historyczny aspekt w edukacji bibliotecznej”. 

2. spotkanie z członkiem Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  
w Jaśle. 

3. spotkanie z historią członków Koła Miłośników „Galerii twórczości artystycznej 
nauczycieli”  

4. spotkanie w Bibliotece z przedstawicielami  Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Jaśle 

5. wystawa tematyczna pn. „Armia Krajowa na Podkarpaciu”, sukcesywne wzbogacanie 
księgozbioru o wydawnictwa na temat Armii Krajowej 
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PBW w Krośnie – Filia w Brzozowie: 
1. wystawa książek pn. „ Armia Krajowa – obowiązek i chwała” 
2. lekcja biblioteczna dla uczniów Zesp. Szkół Ekonom. pt. „Polska walcząca 1939-1945”. 

 
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli: 

1. organizacja panelu dyskusyjnego dla nauczycieli i młodzieży na temat działalności Armii 
Krajowej na Rzeszowszczyźnie (styczeń, luty 2013 r. i 2014 r.), 

2. organizacja sesji popularno-naukowej dla nauczycieli i młodzieży na temat znaczenia Armii 
Krajowej i jej żołnierzy (styczeń 2015), 

3. współorganizacja uroczystości związanych z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych  
(1 marca 2014 r. i 2015 r.), 

4. organizacja konferencji na temat „Planu BURZA” na Rzeszowszczyźnie (styczeń-kwiecień 
2014 r.), 

5. konkurs „Jeszcze Polska nie zginęła” o tematyce Armii Krajowej (listopad-grudzień 2014 r.) 
6. artykuły okolicznościowe w Kwartalniku Edukacyjnym i Nauczycielu i Szkole, 

 

Instytucje Kultury nadzorowane przez Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: 
 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

1. wystawa „pt. Z dziejów Armii Krajowej na Podkarpaciu. W 70. Rocznicę powstania AK  
w siedzibie WiMBP przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie (planowana na maj 2012), 

2. prelekcja na temat „AK na Podkarpaciu” w ramach Klubu Miłośników Książki Historycznej 
działającego przy Filii nr 8, 

3. wystawa – „Karta z historii 70. Rocznica Powołania Armii Krajowej” w Oddziale dla Dzieci  
i Młodzieży, 

4. zajęcia tematyczne w Filii nr 7 w ramach cyklicznej współpracy z Muzeum Okręgowym  
w Rzeszowie 

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu 
7. umieszczenie w specjalnie wyeksponowanym miejscu plakatu dotyczącego 70. Rocznicy 

powołania Armii Krajowej, 
8. uwzględnienie tematyki 70.lecia Armii Krajowej w programie zajęć w ramach projektu 

Spotkania ze sztuką - Dzieci w Galerii 

Muzeum – Zamek w Łańcucie 
1. organizacja wystawy POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE NA RZESZOWSZCZYŹNIE 

przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie, 
miejsce: dawne Kasyno Urzędnicze ul. Kościuszki 2 w Łańcucie, 
otwarcie planowane na 27.09.2012 r. 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 
2. sekwencja poświęcona Armii Krajowej w stałej wystawie „Czyn zbrojny żołnierza 

polskiego”, 



7 
 

3. udział w wydaniu książki Grzegorza Ostasza „Podziemna armia. Podokręg AK Rzeszów”  
i promocja tego wydawnictwa, 

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 
1. organizacja wystawy POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE NA RZESZOWSZCZYŹNIE 

przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie w Galerii WDK  
w dniach 2 – 14 listopada 2012 r.  

2. wernisaż planowany na 8 listopada w Sali widowiskowej WDK, 
3. wykład otwarty na temat działalności Armii Krajowej, 
4. projekcja filmu na temat 70. Rocznicy powołania AK 

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu 
1. referat prawnuka poetki Jana Bieleckiego z Warszawy podczas Konferencji Naukowej 

organizowanej z okazji 170. Rocznicy urodzin Marii Konopnickiej i 55.lecia powstania 
Muzeum pt. Związki Zofii Mickiewiczowej z Żarnowcem i jej działalność społeczna  
i niepodległościowa w latach 1910 – 1956” ( w którym ukazane zostaną związki Armią 
Krajową Zofii Mickiewiczowej  i jej męża Adama Stanisława Mickiewicza, który zginął  
w Auschwitz)  

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 
1. zorganizowanie wystawy i sesji z okazji jej otwarcia we współpracy ze Światowym 

Związkiem Żołnierzy AK Kołem w Przemyślu (planowane otwarcie w październiku 2012 r.) 

Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie 
1. w repertuarze teatru spektakl pt. „O nim zapomnieć nie wolno. Rzecz o Łukaszu 

Cieplińskim” w reżyserii Sławomira Gaudyna, który powstał w oparciu o materiały 
archiwalne IPN (współprodukowany przez Instytut Pamięci Narodowej – Oddział  
w Rzeszowie oraz NSZZ Solidarność Region Rzeszowski). 

Filharmonia im. A. Malawskiego w Rzeszowie 
1. Koncerty muzyki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem treści patriotycznych  

i historycznych w dniach 9 – 16 listopada 2012 r., 
2. dystrybucja płyt CD z nagranymi w poprzednich latach pieśniami patriotycznymi, 
3. 9 listopada – zapis o pamięci historycznej związanej z powołaniem Armii Krajowej, 

 
 

 
 



GM - I.0021.9.2012.RK 
 

INFORMACJA 
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w okresie od 10 kwietnia 2012 r. do 11 maja 2012 r. 

 
 

 
 

W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego 
obradował na 7 posiedzeniach.  

 
W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął 
następujące uchwały: 
 
1. 
 

Uchwały o tematyce organizacyjnej, w tym m.in. w sprawie: 

– przedstawienia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Województwa 
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2011”, 

– zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podkarpackiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Rzeszowie, 

– zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie, 

– zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Krosno, 
– realizacji zadań publicznych w zakresie kultury /4 uchwały/, 
– uznania za celową realizację zadania publicznego w zakresie kultury /7 uchwał/, 
– zmiany w składzie Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich 

Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz dokonania zmiany w uchwale w sprawie powołania tej 
Rady, 

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

– reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników Podkarpackiej Agencji Energetycznej Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, 

– reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 
Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

– zaopiniowania wniosku Prezydenta Miasta Stalowej Woli, 
– zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 
– zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Mielcu. 
– zamiaru przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorów Biblioteki Pedagogicznej 

w Tarnobrzegu, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku oraz Kolegium 
Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu, 

– wyrażenia zgody na powołanie zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi 
Przemyskiej w Przemyślu, 

– uznania za celową współpracę z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie w zakresie 
profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w 2012 r., 

– uznania za celową współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną 
w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2012 r., 

– udzielenia upoważnienia, 
– udzielenia pełnomocnictwa /7 uchwał/, 
– wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, 
– kryteriów naboru Ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie 

stypendium w ramach projektu pn. Program stypendialny dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012, 
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– powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu pn. Program stypendialny dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku 
szkolnym 2011/2012, 

– przyjęcia na rok 2012 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest 
przyznawane w roku 2012 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok 
2012 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli, 

– wyrażenia zgody na ustalenie przez dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli 
wysokości opłaty za egzamin wstępny, 

– wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Nauczycielskim Kolegium Języków 
Obcych w Mielcu a Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, 

– przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia „Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego na rok 2012”, 

– potwierdzenia, iż realizacja projektu 1130R4 MOVE ON GREEN realizowanego 
w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC została 
powierzona Departamentowi Ochrony Środowiska, 

– powołania Zespołu Projektowego do realizacji projektu 1130R4 MOVE ON GREEN  
realizowanego w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC, 

– powołania komisji konkursowej do oceny ofert  złożonych w ramach konkursu ofert na 
realizację w roku 2012 programu wojewódzkiego pod nazwą: „Wojewódzki Program Na 
Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich 
Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”. 

– powołania komisji ds. przygotowania propozycji podziału środków finansowych 
z budżetu Województwa Podkarpackiego przeznaczonych na dotacje celowe dla spółek 
wodnych w 2012 roku, 

– powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu 
na dofinansowanie w 2012 r. zadań z zakresu pomocy społecznej, 

– wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy partnerskiej, 
– wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów dwustronnych, 
– ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

Podkarpackiego w 2012 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego, 

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

– wyrażenia zgody na zmianę umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego projektu 
kluczowego pn. „Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego” z dnia 
17 października 2011 r. zawartej z Uniwersytetem Rzeszowskim, 

– powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata 
na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie, 

– powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata 
na stanowisko dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta 
Pawlikowskiego w Przemyślu, 

– powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na 
stanowisko dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu, 

– powołania  komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie 

– wyznaczenia przedstawicieli do składu komisji konkursowej, która przeprowadzi 
konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy 
w Rzeszowie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji, 

– Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2012 rok, 
– ustalenia zasad postępowania przy udzielaniu dotacji celowych w 2012 roku podmiotom 

uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu 
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zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarach wodnych 
na terenach województwa podkarpackiego. 

 
2. 
 

Uchwały z zakresu rozwoju regionalnego, w tym m.in. w sprawie: 

– realizacji projektu 1031R4 TOURAGE w ramach Programu Współpracy 
Międzyregionalnej INTERREG IVC, 

– wyrażenia zgody na przeprowadzenie ponownej oceny formalnej projektu kluczowego, 
– wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie projektu 

/2 uchwały/, 
– zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny 

strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 
Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 /2 uchwały/ 

– zmiany Uchwały Nr 86 /1926/11 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie dokonania 
oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja 
inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 /3 uchwały/, 

– zmiany Uchwały Nr 304 /6118/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów 
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – 
Projekty pozainwestycyjne, Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 /2 uchwały/, 

– przyjęcia wzorów umów przyznania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, 

– przyjęcia wzorów decyzji o przyznaniu pomocy w ramach działania „Poprawianie 
i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

– zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

– rozpatrzenia protestu, 
– przyjęcia stanowiska Instytucji Zarządzającej RPO WP, 
– zmiany harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 
– zmiany decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-
2013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji, 

– zmiany Uchwały nr 45/873/11 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie decyzji o realizacji 
projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 
100% dotacji, 

– zatwierdzenia zmian w dokumencie „Prawa i Obowiązki Województwa 
Podkarpackiego/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, 

– zatwierdzenia listy operacji w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej”  w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu 
odpadów komunalnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, 

– przyjęcia Procedury Oceny Projektów Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 
na lata 2012-2015 wraz z załącznikami, Wytycznych w sprawie kwalifikowalności 
wydatków w ramach SPPW,Wytycznych w sprawie monitorowania realizacji projektów 
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w ramach SPPW, Wytycznych w sprawie kwalifikowalności podatku VAT w ramach 
SPPW, 

– powołania zespołu ds. programowania polityki spójności w okresie 2014-2020, 
– rozliczania kosztów administracji i zarządzania dla działania 1.1 Wsparcie kapitałowe 

przedsiębiorczości Schemat A –  Wsparcie kapitałowe funduszy Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, 

– zmiany Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie 
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi 
priorytetowej, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, 
Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

 
3. 
 

Uchwały dotyczące promocji województwa, w tym m.in. w sprawie: 

– zlecenia opracowania projektu graficznego, składu graficznego, tłumaczenia, wraz 
z przygotowaniem do druku gry planszowej, 

– wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas wizyty 
dyrektorów szkół średnich w Kraju Zlinskim, 

– zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego /3 uchwały/, 
– przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas 

Konferencji pn. „Rak chodzi wspak a my ciągle do przodu – o nowotworach słów kilka”, 
– przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego /2 uchwały/, 
– wykonania działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas pikniku 

,,Z bliźnim na majówkę”, 
– wykonania działań promocyjnych podczas XXIII Nocnego Biegu Ulicznego Solidarności, 
– realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim /6 uchwał/, 
– przystąpienia do współorganizacji XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej 

Łańcut-Rzeszów 2012, 
– zamieszczenia materiału promocyjnego dotyczącego Województwa Podkarpackiego, 
– udziału Województwa Podkarpackiego w tallińskich Dniach Polski, 
– współorganizacji Konkursu „Złoty Lew Podkarpacki”. 
 
4. 
 

Uchwały o tematyce majątkowej, w tym m.in. w sprawie: 

– nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Markowej, 
– nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Okrzei, 
– wyrażenia zgody na udzielenie Arboretum i Zakładowi Fizjografii w Bolestraszycach 

bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego, 

– wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 
w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego, 

– wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. 
Jadwigi Królowej w Rzeszowie, 

– wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych 
znajdujących się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, 

– zgody na wynajem lokalu mieszkalnego, 
– przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Tyczyn /3 uchwały/, 
– przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Adamówka, 
– przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wojaszówka, 
– przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Radomyśl nad Sanem, 
– przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Żołynia, 
– przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Wiśniowa /2 uchwały/, 
– przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Dydnia, 
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– przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Nisko, 
– przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Solina, 
– przyjęcia pomocy rzeczowej od Miasta Przeworsk, 
– wyrażenia zgody na wynajęcie przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Rzeszowie części nieruchomości, 
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Boguchwale na rzecz Gminy 

Boguchwała, 
– przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych 

nieruchomości gruntowych położonych w Krośnie, 
– wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na nabycie 

osprzętu i waporyzatora do artroskopu. 
 
5. 
 

Uchwały o tematyce finansowej, w tym m.in. w sprawie: 

– przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez 
Departament Strategii i Planowania Przestrzennego, 

– przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach budżetu Województwa 
Podkarpackiego na 2012 r., 

– przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez 
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych, 

– przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez 
Gabinet Marszałka w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r., 

– przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Organizacyjny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r., 

– przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię 
Sejmiku w ramach budżetu Województwa, 

– zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez 
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu 
Województwa Podkarpackiego na 2012 rok, 

– zmiany zakresu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych przez Departament 
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej  w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 
2012 r., 

– przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego 
w Rzeszowie, 

– przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 

– przyznania dotacji podmiotowej w  wysokości 35 000 zł dla  Wojewódzkiego 
Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. E. Brzezickiego w  Żurawicy, 

– przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio 
w Przemyślu, 

– przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej 
w Rzeszowie, 

– przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 

– przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, 
– udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2012 roku 

/2 uchwały/, 
– przyznania dotacji dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy 

Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej 
na zadania z zakresu ratownictwa górskiego, 

– udzielenia dotacji w 2012 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację 
zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Na Rzecz 
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Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu 
Społecznemu na lata 2008-2020, 

– przyznania rocznej nagrody za 2011 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii 
Uzależnień w Rzeszowie, 

– przyznania rocznej nagrody za 2011 r. Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli, 

– przyznania nagrody Województwa Podkarpackiego w dziedzinie sportu, 
– zmiany uchwały w sprawie wyboru ofert i udzielania dotacji na realizację zadań 

publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2012 roku, 
– zmiany Uchwały nr 94/2163/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 

22 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności 
obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej 
na 2012 rok, 

– przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r., 

– przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego, 

– zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2012 r., 

– planu finansowego dochodów i wydatków budżetu określonych Uchwałą Nr  XXI/373/12 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian 
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r., 

– przedstawienia korekty sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych 
instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za 2011 rok, 

– upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2013-2015 /2 uchwały/, 
– zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r. /7 uchwał/, 
– przekazania sprawozdania finansowego Sejmikowi Województwa Podkarpackiego, 
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Rzeszowie za 2011 r., 
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Krośnie za 2011 r., 
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Przemyślu za 2011 r., 
– zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Tarnobrzegu za 2011 r. 
 
Treść podjętych uchwał znajduje się na stronie internetowej Województwa 
Podkarpackiego: 
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/zarzad/uchwaly 
 
 

Ponadto Zarząd Województwa przyjął 31 projektów uchwał Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku.  
 

W omawianym okresie sprawozdawczym przedmiotem obrad Zarządu Województwa 
były również następujące tematy: 

 
– informacja o stanie realizacji projektu „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej”, 
– informacja z przeprowadzonej kontroli pozaplanowej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii 

z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, 
– informacja o realizacji zadań zawartych w Regionalnym Planie Działań na rzecz 

Zatrudnienia na 2011 rok, 
– informacja na temat składowania zabytków z wykopalisk archeologicznych 

w województwie podkarpackim – stan obecny i perspektywy, 

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/zarzad/uchwaly�
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– informacja na temat zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie województwa 
podkarpackiego, 

– informacja na temat sytuacji Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., 
– informacja okresowa o sytuacji ekonomiczno-finansowej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A., 
– plan działań związanych z realizacją Uchwały Nr XVII/276/12 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie uczczenia 70. rocznicy 
powołania Armii Krajowej, 

– informacja o dotychczas podjętych działaniach realizowanych we współpracy 
z Podkarpacką Radą ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowym 
Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, których celem było uczczenie 70 - lecia Armii 
Krajowej, 

– informacja w sprawie wykorzystania środków dotacji celowej budżetu państwa w latach 
2012-2013 na finansowanie lub współfinansowanie zakupu i modernizacji pojazdów 
kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich, 

– zbiorcze informacje o zleceniach płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa 
Krajowego oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu marcu 2012 r., 

– informacje o zwrotach środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów, 
dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego, 

– informacja o zleceniach płatności ze środków europejskich przekazanych do Banku 
Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz beneficjentów 
w miesiącu marcu 2012 r. w ramach RPO WP. 
 

 

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 Gabinecie Marszałka Województwa Podkarpackiego na podstawie 
protokołów posiedzeń Zarządu Województwa Podkarpackiego. 
 
 

Rzeszów, 14 maja 2012 r.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacja 

o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

podjętych na XXI sesji w dniu 30 kwietnia  2012 r. 

 
 
Wszystkie uchwały zostały w ustawowym terminie przekazane do legalizacji organom nadzoru. 
Uchwały wymagające publikacji zostały  przekazane do Redakcji Dziennika Urzędowego 
Województwa Podkarpackiego. 

 
 

1) Uchwały realizowane w Departamencie Budżetu i Finansów: 
 

− Nr XXI/373/12  w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2012 r. 
– o kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej zawiadomiono 
wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek 
organizacyjnych, 

− Nr XXI/374/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa 
Podkarpackiego  - o zmianach wynikających ze zmian w WPF zawiadomiono wg 
właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek 
organizacyjnych. Ponadto na podstawie uzyskanych od Sejmiku upoważnień Zarząd 
Województwa przekazał upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań związanych  
z realizacją przedsięwzięć dyrektorom jednostek budżetowych realizujących zadania. 

 
2) Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej: 

 
− Nr XXI/365/12 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu Nr 2 im. Św. 

Jadwigi Królowej w Rzeszowie – przekazano uchwałę wraz ze statutem do jednostki, 
−  Nr XXI/366/12 w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy  

i Chorób Płuc w Rzeszowie – przekazano uchwałę wraz ze statutem do jednostki, 
−  Nr XXI/367/12 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Rzeszowie – przekazano uchwałę wraz ze statutem do jednostki, 
− Nr XXI/368/12 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii 

Uzależnień w Rzeszowie  – przekazano uchwałę wraz ze statutem do jednostki, 
− Nr XXI/369/12 w sprawie nadania Statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego  

w Rzeszowie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – przekazano 
uchwałę wraz ze statutem do jednostki, 

− Nr XXI/370/12 w sprawie nadania Statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego  
w Przemyślu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – przekazano 
uchwałę wraz ze statutem do jednostki, 

− Nr XXI/371/12 w sprawie nadania  Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii 
Uzależnienia od Alkoholu  i Współuzależnienia w Stalowej Woli – przekazano uchwałę 
wraz ze statutem do jednostki, 

− Nr XXI/372/12 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii  
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – przekazano uchwałę ze zmianami  
w statucie do jednostki. 



 
 

3) Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu: 
 

− XXI/349/12 w sprawie udzielenia Powiatowi Leżajskiemu w roku 2012 pomocy 
finansowej - przygotowywana jest umowa dotycząca pomocy finansowej, która określa 
zasady i szczegółowy tryb przekazania dotacji na wydatki związane z organizacją 
jubileuszu 100-lecia Zespołu Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, 

− XXI/350/12 sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Podkarpackiego na rok 2012” - jednostki samorządu terytorialnego zostały pisemnie 
poinformowane o przyjęciu do “Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa 
Podkarpackiego na rok 2012”, 

− XXI/351/12 zmieniająca uchwałę Nr XVII /287/12 w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostkom samorządu 
terytorialnego na realizację programu „Moje boisko – Orlik 2012” w 2012 roku - 
jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Bircza i Gmina Łańcut) zostały 
poinformowane pisemnie o przyjęciu do programu “Moje boisko – Orlik 2012”, 
sporządzono umowy o dofinansowanie, 

− XXI/357/12 w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z 
wnioskiem o połączenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy              
i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku w Państwową Wyższą 
Szkołę Zawodową w Dębicy - przygotowany jest wniosek do Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, 

− XXI/358/12 w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 
wnioskiem o przekształcenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Mielcu  
w Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Mielcu - przygotowany jest wniosek do 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 
 

4) Uchwała realizowana w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego: 
 

− Nr XXI/364/12 w sprawie zmian w Statucie Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu – 
zakończono realizację zadania – uchwałę wraz z tekstem jednolitym statutu przesłano 
do Dyrektora Galerii, przypomniano o konieczności dostosowania Regulaminu 
Organizacyjnego do zmienionego statutu oraz przekazano jeden egzemplarz uchwały i 
tekstu jednolitego statutu do Rejestru Instytucji Kultury. 
 
 
 

5) Uchwała realizowana w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego: 
 

− Nr XXI/361/12 w sprawie podjęcia działalności telekomunikacyjnej przez Województwo 
Podkarpackie - trwają prace nad sporządzaniem wniosku o wpis Województwa 
Podkarpackiego do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących 
działalność w zakresie telekomunikacji.  

 
 

 



6) Uchwała realizowana w Departamencie Infrastruktury i Transportu: 
 

− XXI/348/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa 
Podkarpackiego gminie Harasiuki - - uchwała została przekazana do Urzędu Gminy 
Harasiuki celem wspólnej realizacji zadania.  
 
 

7) Uchwały realizowane w Departamencie Geodezji i Gospodarki Mieniem: 
 

− XXI/352/12 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Muzeum Narodowemu Ziemi 
Przemyskiej w Przemyślu bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego - 
przekazano Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej uchwałę do stosowania, 

− XXI/362/12 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem wiaty w trybie 
bezprzetargowym przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - uchwałę 
przesłano do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu celem podpisania 
umowy najmu z Panem Mariuszem Franków zam. 37–740 Bircza, Malawa 23/1, 
prowadzącym Firmę Handlowo – Usługową, z przeznaczeniem na magazyn, 

− XXI/363/12 w sprawie użyczenia pomieszczeń przy ul. Targowej 1  w Rzeszowie dla 
Stowarzyszenia Szczęśliwy Dom im. Józefa i Wiktorii Ulmów  z dziećmi - uchwałę 
przesłano do Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie celem 
podpisania umowy użyczenia ze Stowarzyszeniem. 

 
 

8) Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa i Gospodarki Wodnej: 
 

− Nr XXI/353/12 w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów roślin uprawnych na 
terenie województwa podkarpackiego – uchwała została przekazana do Zarządu 
Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu, 
Tarnobrzegu i Tarnowie, Podkarpackiej Izby Rolniczej w Boguchwale oraz 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 

− Nr XXI/359/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w 2011 roku – uchwała 
została przekazana Panu Tadeuszowi Płoszajowi – Dyrektorowi Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 

− Nr XXI/360/12 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym 
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2012 – uchwała 
została przekazana Panu Tadeuszowi Płoszajowi – Dyrektorowi Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. 

  
9)  Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku: 

 
− XXI/355/12 w sprawie ustalenia stawek zwrotu radnym Województwa Podkarpackiego 

kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym 
własnością samorządu województwa, 

− XXI/356/12 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego 



Powyższe uchwały zostały przekazane do Departamentu Organizacyjnego i Departamentu 
Budżetu i Finansów do wiadomości i stosowania.  
 

10)    Uchwała realizowana w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej  
w Rzeszowie: 

− Nr XXI/354/12 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych –  uchwałą tą środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w wysokości 6 238 808,- zł, będące w dyspozycji Samorządu w 
bieżącym roku, przeznaczono na realizację trzech zadań, tj.:   

a) dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji  
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, 

b) na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej,  
c) na zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Ad a) na dofinansowanie w 2012 r. robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji 
w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych wpłynęło 8 wniosków. Komisja powołana 
zarządzeniem Nr 4/2012 Dyrektora ROPS dokonała oceny wniosków zgodnie z kryteriami 
przyjętymi Uchwałą Nr 109/1900/08 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 13 maja 2008 r. 
Sporządzono protokół z prac komisji. Przygotowano projekt Uchwały Zarządu Województwa 
Podkarpackiego  
z propozycją przyznania dofinansowania na realizację 7 zadań na łączna kwotę 1 248 825,- zł 
(planowany termin podjęcia Uchwały 14 maja 2012 r.), 

Ad b) przekazano I transzę środków PFRON dla 7 zakładów aktywności zawodowej w 
wysokości łącznie 2 146 000,- zł na podstawie podpisanych aneksów do umów na 
dofinansowania kosztów działania zakładów. Ponadto przygotowano projekt Uchwały Zarządu 
Województwa Podkarpackiego w sprawie zwiększenia dofinansowania o 60 000,- zł dla 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu, prowadzonego przez Gminę Tuszów Narodowy z 
powodu braku możliwości uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych 
pracowników niepełnosprawnych bezpośrednio z PFRON w Warszawie przez Gminę - 
(planowany termin podjęcia Uchwały 14 maja 2012 r.), 

Ad c) przygotowano projekt Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom 
oraz organizacjom pozarządowym przeznaczając na ten cel 613 317,- zł - (planowany termin 
podjęcia Uchwały 14 maja 2012 r.). 
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