XXI sesja V kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 29
marca 2016 roku, (wtorek) o godzinie 15 00 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.
Porządek obrad przewiduje:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu XX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa
własności nieruchomości przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mielec
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części
nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu
HORYZONT 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pomocy rzeczowej Starostwu
Powiatowemu w Dębicy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pomocy rzeczowej Starostwu
Powiatowemu w Ropczycach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa
Podkarpackiego Jednostkom Samorządu Terytorialnego realizującym zadania
inwestycyjne w 2016 r. w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu
partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w ramach Programu
Erasmus +.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu
partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie w ramach programu Erasmus+.
14. Podjęcie uchwały w sprawie woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego
przez Województwo Podkarpackie / Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach programu Erasmus +
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach obszarów chronionego
krajobrazu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie.
17. Informacja nt. stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie
województwa podkarpackiego.
18. Informacja nt. stanu przygotowania i realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na
terenie województwa podkarpackiego - efekty rzeczowe oraz poniesione nakłady
finansowe.
19. Informacja o realizacji zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Rzeszowie w 2015 roku.
20. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 rok podległych Samorządowi
Województwa Podkarpackiego.
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21. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek
organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2015 rok.
22. Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie
wojewódzkim za 2015 rok.
23. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w roku 2015.
24. Informacji z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w
okresie od 19 lutego 2016 r. do 15 marca 2016 r.
25. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku
Województwa Podkarpackiego podjętych na XX sesji w dniu 29 lutego 2016 r.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Wnioski i oświadczenia radnych.
28. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Podkarpackiego
Jerzy Cypryś

wróć
- projekt UCHWAŁA NR …/ … / 16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ………….2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.
Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)
oraz Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia
2015 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Zmniejsza

się

plan

dochodów

majątkowych

budżetu

Województwa

Podkarpackiego na 2016 r. o kwotę 3.402.385,-zł, z tego:
1) w dziale 630 – Turystyka w rozdziale 63095 – Pozostała działalność z tytułu
środków pochodzących z budżetu UE jako refundacja wydatków poniesionych ze
środków własnych na realizację projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce
Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata
2007-2013 o kwotę 3.393.385,-zł,
2) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała działalność
dotyczących realizacji projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu
terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 o kwotę 9.000,-zł,
w tym z tytułu:
a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 7.650,-zł,
b) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 1.350,-zł.
2. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Województwa Podkarpackiego
na 2016 r. o kwotę 67.710,-zł, z tego:
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1) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75095 – Pozostała
działalność dotyczących realizacji projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek
samorządu

terytorialnego

w

opracowaniu

lub

aktualizacji

programów

rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata
2014-2020 o kwotę 63.810,-zł, w tym z tytułu:
a) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 54.238,-zł,
b) dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 9.572,-zł,
2) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki
polityki społecznej z tytułu opłat wnoszonych przez osoby przystępujące do
egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych o kwotę
3.900,-zł.
3. Zmiany planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.
o kwotę 10.252.414,-zł, w tym:
1) wydatków bieżących o kwotę 4.067.514,-zł,
2) wydatków majątkowych o kwotę 6.184.900,-zł.
5. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 4 zmniejsza się plan wydatków,
z tego:
1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 6.758.000,-zł, z tego:
a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę
5.888.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

3.883.100,-zł

wydatki jednostek budżetowych

3.883.100,-zł

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
ab) wydatki majątkowe

3.883.100,-zł
2.004.900,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

2.004.900,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 870.000,-zł, w tym:
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ba) wydatki bieżące

-

bb) wydatki majątkowe

870.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

870.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

2) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.354.600,-zł, z tego:
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 800.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

800.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

800.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 2.554.600,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

44.600,-zł

w tym:
baa) wydatki jednostek budżetowych

30.000,-zł

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,-zł
bab) wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych
bb) wydatki majątkowe

14.600,-zł
2.510.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

2.510.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

2.510.000,-zł

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe
o kwotę 139.814,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

139.814,-zł

wydatki jednostek budżetowych

139.814,-zł

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) wydatki majątkowe

114.035,-zł
25.779,-zł
-
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6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.
o kwotę 5.462.539,-zł, w tym:
1) wydatków bieżących o kwotę 1.207.539,-zł,
2) wydatków majątkowych o kwotę 4.255.000,-zł.
7. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 6 zwiększa się plan wydatków,
z tego:
1) w dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 855.000,-zł, z tego:
a) w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę
455.000,-zł, w tym:
aa) wydatków bieżących

315.000,-zł

w tym:
aaa) wydatki jednostek budżetowych

300.000,-zł

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 300.000,-zł
aab) dotacje na zadania bieżące
ab) wydatki majątkowe

15.000,-zł
140.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

140.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

b) w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 700.000,-zł,
w tym:
ba) wydatki bieżące

-

bb) wydatki majątkowe

700.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

700.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
-

środków UE i źródeł zagranicznych
2) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3.415.500,-zł, z tego:

a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 800.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

800.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

800.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych
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b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 2.615.500,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

85.500,-zł

w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych
bb) wydatki majątkowe

85.500,-zł
2.530.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

2.530.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 172.614,-zł, z tego:
a) w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 139.814,-zł,
w tym:
aa) wydatki bieżące

139.814,-zł

wydatki jednostek budżetowych

139.814,-zł

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

114.035,-zł
25.779,-zł

ab) wydatki majątkowe

-

b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 32.800,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

32.800,-zł

w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych
bb) wydatki majątkowe

32.800,-zł
-

4) w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki
społecznej o kwotę 3.900,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

3.900,-zł

wydatki jednostek budżetowych

3.900,-zł

z tego na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.598,-zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

2.302,-zł

b) wydatki majątkowe

-

5) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92118 –
Muzea o kwotę 715.525,-zł, w tym:
630.525,-zł

a) wydatki bieżące
w tym dotacje na zadania bieżące

630.525,-zł
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b) wydatki majątkowe

85.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

85.000,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

8. Zmiany planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf określa
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2
1. Dotacje określone w:
1) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. a stanowią dotację celową dla jednostki spoza sektora
finansów publicznych przeznaczoną na realizację zadania pn. „Rekompensata
należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach użyteczności publicznej" w kwocie 15.000,-zł,
2) § 1 ust. 7 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów
publicznych - Muzeum - Zamku w Łańcucie przeznaczoną na realizację
wskazanych zadań i programów - zadanie pn. „Ochrona i udostępnianie
dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)
w kwocie 630.525,-zł.
2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł
zagranicznych określone w:
1) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Projekt
wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji
programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
na lata 2014-2020 w kwocie 14.600,-zł,
2) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację projektu pn. „Projekt
wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji
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programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
na lata 2014-2020 w kwocie 85.500,-zł,
3) § 1 ust. 7 pkt 3 lit b stanowią wydatki Podkarpackiego Centrum Edukacji
Nauczycieli

w

Rzeszowie

przeznaczone

na

realizację

projektu

pn.

„Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania
matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach programu ERAZMUS+,
Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne" w kwocie 32.800,-zł.

3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:
1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Zakup,
modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych" w kwocie
2.004.900,-zł

(wydatki

finansowane

ze

środków

własnych

Samorządu

Województwa),
2) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na opracowanie dokumentacji
projektowej budowy łącznika autostrady A4 Łańcut z drogą krajową Nr 4
w kwocie 870.000,-zł (wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu
Województwa),
3) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie przeznaczone na zakup i wdrożenie systemu
obiegu dokumentów w kwocie 800.000,-zł,
4) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. a stanowią dotacje celowe na pomoc finansową dla jednostek
samorządu terytorialnego z terenu Województwa Podkarpackiego realizujących
zadania inwestycyjne przy infrastrukturze kolejowej w 2016 r. na liniach
kolejowych w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz Kolejowy" w kwocie
140.000,-zł,
5) § 1 ust. 7 pkt 1 lit. b stanowią wydatki Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie przeznaczone na realizację zadania pn. „Regulacja
stanów

prawnych

gruntów

pod

zadania

inwestycyjne

na

sieci

dróg

wojewódzkich zarządzanych przez PZDW" w kwocie 700.000,-zł,
6) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 2.530.000,-zł przeznaczone na:
‐7‐

wróć
a) realizację inwestycji pn: „Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego
Województwa Podkarpackiego" w kwocie 2.500.000,-zł,
b) zakup

stoiska

komputerowego

promocyjnego
wraz

z

wraz

z

wyposażeniem,

oprogramowaniem

oraz

zestawu
urządzenia

wielofunkcyjnego w kwocie 30.000,-zł,
7) § 1 ust. 7 pkt 5 stanowią dotację celową dla jednostki sektora finansów
publicznych - Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej przeznaczoną na
realizację zadania pn. „Zakup samochodu dla Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej" w kwocie 85.000,-zł.
4. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych określone w:
1) § 1 ust. 5 pkt 2 lit. b stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie w kwocie 2.510.000,-zł przeznaczone na:
a) realizację projektu pn. „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego
w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 10.000,-zł,
b) realizację projektu pn: „Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego
Województwa Podkarpackiego"

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój

Polski Wschodniej na lata 2007-2013 w kwocie 2.500.000,-zł,
2) § 1 ust. 7 pkt 2 lit. a stanowią wydatki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego

w

Rzeszowie

przeznaczone

na

realizację

projektu

pn.

„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 w kwocie 800.000,-zł.

§3
1. Zwiększa się planowaną nadwyżkę budżetu Województwa na koniec 2016 r.
przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę
1.455.200,- zł.

‐8‐

wróć
2. Zmniejsza się przychody 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 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę
1.455.200,-zł.
3. Określa się klasyfikację przychodów, o których mowa w pkt 2 w § 950 – Wolne
środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

§4
Dokonuje się zmiany nazw zadań ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego
na 2016 r., z tego:
1) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne
wojewódzkie w planie wydatków Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:
a) zadanie pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988
Babica - Strzyżów - Warzyce" otrzymuje nazwę „Budowa obwodnicy
m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988",
b)

zadanie

pn.

„Rozbudowa

nowego

odcinka

DW

987

ul.

Księżomost

w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP 1334 R"
otrzymuje nazwę „Przebudowa/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej 987 na odcinku
od ul. Księżomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda
na DP nr +1334 R",
2) w dziale 750 w rozdziale 75018 w planie wydatków bieżących realizowanych przez
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach
Pomocy

Technicznej

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Wsparcie zadań Departamentu
Rozwoju Regionalnego w zakresie RPO WP 2007-2013 w 2016r." otrzymuje nazwę
„Wsparcie zadań z zakresu RPO WP 2007-2013 w 2016r.",
3) w dziale 853 w rozdziale 85332 w planie wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
‐9‐

wróć
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt pn. „Pomoc Techniczna"
otrzymuje

nazwę

„Pomoc

techniczna

RPO

WP

na

lata

2014-2020

dla

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2016",

§5
Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa
Podkarpackiego na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

‐ 10 ‐

wróć
UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.
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.

DOCHODY
Dział Rozdział

630

63095

750

75095

852

85217
Suma

Ogółem plan
dochodów

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

-3 393 385

-9 000

Źródło

Jednostka
realizująca

Dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu UE jako
refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na
realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata
2007-2013 (§ 6207).

PZDW

Zmiana planu dochodów dotyczących realizacji projektu pn.
"Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w
opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
poprzez:
63 810 1) zmniejszenie planu dochodów majątkowych, w tym z tytułu:
a) środków pochodzących z budżetu UE - 7.650,-zł (§ 6208),
b) dotacji celowej z budżetu państwa - 1.350,-zł (§ 6209),
2) zwiększenie planu dochodów bieżących, w tym z tytułu:
a) środków pochodzących z budżetu UE - 54.238,-zł (§ 2008),
b) dotacji celowej z budżetu państwa - 9.572,-zł (§ 2009).
Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez osoby przystępujące do
3 900 egzaminu na I stopień specjalizacji zawodowej pracowników
socjalnych (§ 0690).

-3 402 385

67 710

-3 334 675
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Uwagi

Dochody wpłynęły w 2015 r.

Urząd
Marszałkowski
/Dep. RR

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia
ujętego w WPF.
Wraz ze zmianą planu wydatków w
dziale 750 w rozdziale 75095.

ROPS

Wraz ze zwiększeniem planu
wydatków w dziale 852 w rozdziale
85217.

wróć
WYDATKI
Dział Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Jednostka
realizująca

Zwiększenie planu wydatków na dotację celową dla jednostki
spoza sektora finansów publicznych na realizację zadania pn.
"Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania
15 000 kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej" w
związku z uruchomieniem nowych połączeń kolejowych: Rzeszów Jasło - Gorlice i Gorlice - Jasło w okresie od 1 kwietnia do 26
czerwca br. (§ 2830).

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.

Ustalenie planu dotacji celowych na pomoc finansową dla
jednostek samorządu terytorialnego z terenu Województwa
Podkarpackiego realizujących zadania inwestycyjne przy
140 000
infrastrukturze kolejowej w 2016 r. na liniach kolejowych nr 68, 71,
91, 101, 106 i 108 w ramach projektu pn. "Wojewódzki Fundusz
Kolejowy" (§ 6300).

600

-4 100 000

Zmiana planu wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn.
"Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów
szynowych" poprzez:
1) zmniejszenie planu wydatków finansowanych ze środków
własnych, w tym:
- wydatków bieżących przeznaczonych na przeglądy okresowe
300 000 pojazdów szynowych: 2.095.100,-zł (§ 4270),
- wydatków majątkowych preznaczonych na modernizację
pojazdów szynowych: 2.004.900,-zł (§ 6060),
2) ustalenie planu wydatków finansowanych ze środków Funduszu
Kolejowego z przeznaczeniem na malowanie pojazów szynowych
w celu dostosowania ich do przyjętej przez Województwo
Podkarpackie wizualizacji: 300.000,-zł (§ 4270).

-1 788 000

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań
(§ 4270 - wydatki finansowane ze Funduszu Kolejowego), w tym:
1) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych" - 1.688.000,-zł (dotyczy
usług serwisowo-utrzymaniowno - naprawczych, oszczędności na
skutek mniejszego niz zakładano przebiegu pojazdów),
2) "Utrzymanie zespołów trakcyjnych POIiŚ" - 100.000,-zł (dotyczy
usług serwisowo-utrzymaniowno - naprawczych, zmniejszenie
związane z zabezpieczeniem wydatków na podatek VAT ze
środków własnych).

60001
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Uwagi

Projekt Uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia
pomocy finansowej został przedłożony na sesję
Sejmiku w m-cu marcu.

Urząd
Marszałkowski
/Dep. DT
Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.

Zmiany dotyczą przedsięwzięć ujętych w WPF.

wróć
WYDATKI
Dział Rozdział

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

60013

75018

600

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację
zadania pn. "Regulacja stanów prawnych gruntów pod zadania
700 000
inwestycyjne na sieci dróg wojewódzkicyh zarządzanych przez
PZDW" (§ 6060).

-800 000

60001

-24 600

750

75095

-2 500 000

-30 000

Jednostka
realizująca

Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na opracowanie
dokumentacji projektowej budowy łącznika autostrady A4 Łańcut z
drogą krajową Nr 4 (§ 6050).

-870 000

600

Przeznaczenie

Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków poprzez:
1) zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup i
wdrożenie systemu obiegu dokumentów (§ 6060),
800 000
2) ustalenie planu wydatków na wkład własny do projektu
"Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP - 2)"
realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (§ 6069).
Zmiana w planie wydatków przeznaczonych na realizację projektu
pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w
opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020
85 500 poprzez:
1) przeniesienia pomiędzy paragrafami w planie wydatków w
kwocie 24.600,-zł,
2) zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.900,-zł - przywrócenie
wydatków niewykonanych w roku 2015.

2 500 000

Przeniesienie wydatków na lata 2017-2018.

PZDW

Urząd
Włączenie wydatków Samorządu do projektu - wkład
Marszałkowski
własny.
/Dep. OR

Urząd
Marszałkowski
/Dep. DT

Urząd
Marszałkowski
/Dep. RR

Zmiana klasyfikacji wydatków przeznaczonych na realizację
inwestycji pn: "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego
Województwa Podkarpackiego" w ramach PO RPW na lata 20072013 (z § 6069 na § 6060).

Zmiana w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadania
pn. "Finansowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu
INTERREG V-A PL-SK" poprzez:
1) zmniejszenie planu pozostałych wydatków bieżących (§ 4300),
30 000
2) ustalenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na
zakup stoiska promocyjnego wraz z wyposażeniem, zestawu
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia
wielofunkcyjnego (§ 6060).
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Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
Wraz ze zmianą planu dochodów w dziale 750 w
rozdziale 75095 w części finansowanej w kwocie
54.810,-zł. Wydatki w kwocie 6.090,-zł finansowane
ze środków własnych.

Przeniesienie pomiędzy paragrafami. Nie powoduje
zwiększenia wartości zadania.

Urząd
Marszałkowski
/Dep. PG

wróć
WYDATKI
Dział Rozdział

80130

801

80151

80195

852

85217

600

60001

921

92118

Zmniejszenia
/kwota w zł/

-139 814

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Zmiany w planie wydatków Medyczno-Społecznych Centrów
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w związku z
koniecznością wydzielenia środków na kwalifikacyjne kursy
zawodowe w ramach realizowanych zadań statutowych, w tym:
1) MSCKZiU w Mielcu w kwocie 44.814,-zł,
139 814
2) MSCKZiU w Przemyślu w kwocie 95.000,-zł.
Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację
projektu pn. "Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych
32 800 metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych" w
ramach programu ERAZMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2
"Partnerstwa Strategiczne".
Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżącą
działalność jednostki - koszty związane z działalnością Regionalnej
3 900 Komisji do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Pracowników
Socjalnych (§ 4170 - 1.500,-zł, § 4110 - 85,-zł, § 4120 - 13,-zł, §
4210 - 200,-zł, § 4300 - 2.102,-zł).
Zwiększenie planu dotacji celowej dla Muzeum - Zamku w
Łańcucie z przeznaczeniem na realizację wskazanych zadań i
programów - zadanie pn. "Ochrona i udostępnianie dziedzictwa
630 525
kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo konserwatorskie i cyfryzację zasobów Muzeum - Zamku w
Łańcucie (OR-KA II) (§ 2800).

Strona 4 z 5

Jednostka
realizująca

MSCKZiU
Mielec/
MSCKZiU
Przemyśl

Uwagi

Zmiana spowodowana z wprowadzeniem od roku
2016 nowego rozdziału 80151 - Kwalifikacyjne kursy
zawodowe.
Przeniesienia miedzy rozdziałami.

PCEN

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia ujętego w WPF.
Zadanie finansowane ze środków UE.
Przywrócenie wydatków niewykonanych z 2015 r..

ROPS

Wraz ze zwiększeniem planu dochodów w dziale 852
w rozdziale 85217.

Urząd
Marszałkowski
/Dep. DT
Dep. DO/
Przywrócenie wydatków niewykonanych z 2015 r..
instytucje kultury

wróć
WYDATKI
Dział Rozdział

921

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Zwiększenia
/kwota w zł/

Przeznaczenie

Ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum Kultury Ludowej w
Kolbuszowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup
85 000
samochodu dla Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej"
(§ 6220).

92118

Suma
Ogółem plan
wydatków

-10 252 414

§

Zmniejszenia
/kwota w zł/

Jednostka
realizująca

Uwagi

Dep. DO/
instytucje kultury

5 462 539

-4 789 875
Przychody

950
600

Zwiększenia
/kwota w zł/
Zmniejszenie przychodów 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 na spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Zmiana związana z:
- uruchomieniem wolnych środków na projekt pn. "Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i
Urząd Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne" realizowany przez
przedmiotów pokrewnych" w ramach programu ERAZMUS+, Edukacja Szkolna,
Marszałkowski
PCEN: + 32.800,-zł,
/Dep. DT
- zmniejszeniem wydatków finansowanych ze środków Funduszu Kolejowego - przeniesienie wydatków na lata przyszłe: - 1.488.000,-zł.

-1 455 200

60001

Suma
Ogółem

-1 455 200

0

-1 455 200

Zmiany powodują zwiększenie nadwyżki budżetowej roku 2016 o kwotę 1.455.200,-zł.
Ponadto zmiany dotyczą:
1) zmiany nazw zadań ujętych w:
a) w dziale 600 w rozdziale 60013 w planie wydatków Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym:
- zadanie pn. "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica - Strzyżów - Warzyce" otrzyma nazwę "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988",
- zadanie pn. „Rozbudowa nowego odcinka DW 987 ul. Księżomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP 1334 R" otrzyma nazwę
"Przebudowa/ Rozbudowa drogi wojewódzkiej 987 na odcinku od ul. Księżomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP nr +1334 R",
b) w dziale 750 w rozdziale 75018 w planie wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach
Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt pn. "Wsparcie zadań Departamentu
Rozwoju Regionalnego w zakresie RPO WP 2007-2013 w 2016r." otrzyma nazwę "Wsparcie zadań z zakresu RPO WP 2007-2013 w 2016r.",
c) w dziale 853 w rozdziale 85332 w planie wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt pn. "Pomoc Techniczna" otrzyma nazwę "Pomoc techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2016",
2) zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe oraz wydatków nimi finansowanych
o kwotę 101.478,-zł.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały … / … / 16
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia….. w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

Zmiana planu dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN DOCHODÓW
Dział

Rozdział

630

63095

750

75095

zwiększenia

zmniejszenia
§
6207

kwota
-3 393 385

6208

-7 650

2008

54 238

6209

-1 350

2009

9 572

85217
Razem
w tym:
dochody bieżące

0
-3 402 385

0690

3 900
67 710

0

67 710

dochody majątkowe

-3 402 385

0

852

§

kwota
0

wróć
Załącznik Nr 2 do Uchwały …/ … / 16
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ……. w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

Zmiana planu wydatków w szczegółowości dział, rozdział, paragraf

PLAN WYDATKÓW
Dział

600

Rozdział

60001
60013
75018

750

75095

80130

801

80151

80195

zwiększenia

zmniejszenia
§
4270
6060
6050
6060
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4300
6059
6068
6069
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4360

kwota
-3 883 100
-2 004 900
0
-870 000
-800 000
-9 335
-2 869
-1 605
-492
-229
-70
-30 000
-2 500 000
-7 650
-2 350
-64 307
-30 801
-16 417
-2 510
-1 550
-3 100
-17 740
-2 489
-900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

§
2830
4270
6300
6060
6069
4178
4179
4218
4219
4308
4309
6050
6060

4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4360
4111
4121
4171

kwota
15 000
300 000
140 000
700 000
800 000
47 430
14 570
7 650
2 350
10 327
3 173
2 500 000
30 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64 307
30 801
16 417
2 510
1 550
3 100
17 740
2 489
900
4 725
671
27 404

wróć
PLAN WYDATKÓW
Dział

Rozdział

600
852

60001
85217

921

92118

Razem
w tym:
wydatki bieżące
wydatki majątkowe

zwiększenia

zmniejszenia
§

kwota
0
0
0
0
0
0
0
-10 252 414

§
4170
4110
4120
4210
4300
2800
6220

kwota
1 500
85
13
200
2 102
630 525
85 000
5 462 539

-4 067 514

1 207 539

-6 184 900

4 255 000

wróć

Załącznik Nr 3
do Uchwały .../ .../16
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ……... 2016 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYODRĘBNIONYM RACHUNKU PRZEZ
WOJEWÓDZKIE OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE,
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
Lp.

Nazwa jednostki

Rozdział 80102
Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w
1
Rzeszowie
Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju
2
Rozdział 80130
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
1
i Ustawicznego w Przemyślu
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
2
i Ustawicznego w Jaśle
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
3
i Ustawicznego w Sanoku
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
4
i Ustawicznego w Łańcucie
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
5
i Ustawicznego w Mielcu
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
6
i Ustawicznego w Stalowej Woli
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
7
i Ustawicznego w Rzeszowie
Rozdział 80146
1
Podkarpacke Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie
Rozdział 80147
1
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
2
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
3
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
4
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu
Rozdział 85410
Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego
1
i Ustawicznego w Rzeszowie

OGÓŁEM

Strona 1 z 1

Dochody

Wydatki

23 100

23 100

20 100

20 100

3 000
373 720

3 000
373 720

101 000

101 000

30 560

30 560

9 000

9 000

13 500

13 500

44 700

44 700

6 100

6 100

168 860

168 860

2 300 000
2 300 000
347 200
71 000
31 800
200 000
44 400
189 200

2 300 000
2 300 000
347 200
71 000
31 800
200 000
44 400
189 200

189 200

189 200

3 233 220

3 233 220
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- projektUCHWAŁA Nr / /
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia
marca 2016 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2016 - 2025.
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U.
z 2015r. poz. 92 ).
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W

załączniku

Nr

2

do

uchwały

Nr

XVII/313/15

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025 dodaje się
przedsięwzięcia:
1)

o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn.:
„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-2 (PSeAp-2)”,

2) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt
1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn. „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO
2014 – 2020”.
§2
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na
lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1
ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr
XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28
grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na wydłużeniu
okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023 r., urealnieniu zakresu wykonanego do
końca 2015 roku oraz przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania
w latach 2017 - 2020 na lata 2021 – 2023.
1
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2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015 – 2023.
3. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1
dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę
5.674.964,-zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5.674.964,-zł.
4. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym
mowa ust. 1 w latach 2017 – 2023 w następujący sposób:
1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 8.306.276,-zł (w tym:
wydatki bieżące o kwotę 7.128.637,-zł i wydatki majątkowe o kwotę
1.177.639,-zł),
2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 9.718.046,-zł (w tym:
wydatki bieżące o kwotę 8.305.109,-zł i wydatki majątkowe o kwotę
1.412.937,-zł),
3) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 9.718.046,-zł (w tym:
wydatki bieżące o kwotę 8.305.109,-zł i wydatki majątkowe o kwotę
1.412.937,-zł),
4) w roku 2020 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 27.208.480,-zł (w tym:
wydatki bieżące o kwotę 25.409.711,-zł i wydatki majątkowe o kwotę
1.798.769,-zł),
5) w roku 2021 ustala się limit wydatków w kwocie 25.615.135,-zł (w tym:
wydatki bieżące w kwocie 25.262.194,-zł i wydatki majątkowe w kwocie
352.941,-zł),
6) w roku 2022 ustala się limit wydatków bieżących w kwocie 25.262.194,-zł,
7) w roku 2023 ustala się limit wydatków bieżących w kwocie 10.882.733,-zł.
5. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym
mowa w ust. 1 o kwotę 5.924.988,-zł (w tym: zwiększa się limit zobowiązań
bieżących o kwotę 11.374.329,-zł i zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych
o kwotę 5.449.341,-zł).
§3
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Projekt
wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji
programów rewitalizacji” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o
finansach

publicznych,

określonego
2

w

załączniku

Nr

2

do

uchwały

wróć

Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa

Podkarpackiego

na

lata

2016-2025.

Zmiana

polega

na

przeniesieniu części nakładów planowanych do poniesienia do końca 2015r. na
rok 2016 oraz dostosowaniu limitu wydatków w 2017 r. do wysokości dostępnych
środków na realizację przedsięwzięcia.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust.
1 o kwotę 200,-zł (zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.800,-zł i zmniejsza się
wydatki majątkowe o kwotę 10.000,-zł).
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym
mowa ust. 1 w latach 2016 – 2017 w następujący sposób:
1)

w roku 2016

zwiększa się limit wydatków o kwotę 60.900,-zł (w tym:

zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 70.900,-zł i zmniejsza się wydatki
majątkowe o kwotę 10.000,-zł),
2)

w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę 200,-zł.

4. Zmniejsza

się

limit

zobowiązań

bieżących

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę 200,-zł.
§4
1. Zmienia

się

zakres

wykonywania

wieloletniego

przedsięwzięcia

pn.

„Z

matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i
przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna,
Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1
ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr
XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28
grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa

Podkarpackiego

na

lata

2016-2025.

Zmiana

polega

na

przeniesieniu części nakładów planowanych do poniesienia do końca 2015r. na
rok 2016.
2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia,
o którym mowa ust. 1 w roku 2016 o kwotę 32.800,-zł.
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§5
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zakup,
modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” stanowiącego
program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy
o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr
XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28
grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na urealnieniu
zakresu wykonanego do końca 2015r., zmniejszeniu zakresu realizacji
przedsięwzięcia w 2016r. wraz z przeniesieniem części zakresu na rok 2019.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010 – 2019.
3. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust.
1 o kwotę 7.495.170,-zł (w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.443.620,-zł wydatki
majątkowe o kwotę 5.051.550,-zł).
2. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym
mowa ust. 1 w latach 2016 i 2019 w następujący sposób:
1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 3.800.000,-zł (w tym:
wydatki bieżące o kwotę 1.795.100,-zł i wydatki majątkowe o kwotę
2.004.900,-zł),
2) w roku 2019 ustala się limit wydatków bieżących w kwocie 2.095.100,-zł.
3. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o
którym mowa w ust. 1, w kwocie 2.095.100,-zł.
§6
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie
zespołów trakcyjnych” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż
wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2

ustawy o finansach publicznych,

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 20162025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r.
zmniejszeniu zakresu realizacji przedsięwzięcia w latach 2016 – 2019 oraz
zwiększeniu zakresu realizacji przedsięwzięcia w latach 2020-2021.
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2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust.
1 o kwotę 2.656.933,-zł (wydatki bieżące).
3. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o
którym mowa ust. 1 w latach 2016 - 2021 w następujący sposób:
1) w roku 2016 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 1.350.000,-zł,
2) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 515.596,-zł,
3) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 56.922,-zł,
4) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 49.993,-zł,
5) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę 369.284,-zł,
6) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę 253.227,-zł.
4. Zmniejsza

się

limit

zobowiązań

bieżących

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, o kwotę 4.985.589,-zł.
§7
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie
zespołów trakcyjnych POIiŚ” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż
wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2

ustawy o finansach publicznych,

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 20162025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust.
1 o kwotę 361.325,-zł (wydatki bieżące).
§8
1. Zmienia

się

zakres

wykonywania

wieloletniego

przedsięwzięcia

pn.

„Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych
przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej” stanowiącego program,
projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o
finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w
sprawie

uchwalenia

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Województwa

Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu
planowanego do wykonania w 2016r.
5
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2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust.
1 o kwotę 15.000,-zł (wydatki bieżące).
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia,
o którym mowa ust. 1 w roku 2016 o kwotę 15.000,-zł.
§9
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Ochrona i
udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace
remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie
(OR-KA II)” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art.
226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr
2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na
przeniesieniu części nakładów planowanych do poniesienia do końca 2015r. na
rok 2016.
2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia,
o którym mowa ust. 1 w roku 2016 o kwotę 630.525,-zł.
§ 10
1. Zmienia

się

zakres

wykonywania

wieloletniego

przedsięwzięcia

pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowych” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne
niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2

ustawy o finansach publicznych,

określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 20162025. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2018r.
oraz zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2016 – 2018.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012 – 2018.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust.
1 o kwotę 970.000,-zł (wydatki majątkowe).
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4. Zwiększa

się

limit

wydatków

majątkowych

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2016 - 2018 w następujący
sposób:
1) w roku 2016 zwiększa się limit wydatków o kwotę 100.000,-zł,
2) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę 770.000,-zł,
3) w roku 2018 ustala się limit wydatków w kwocie 100.000,-zł.
5. Zwiększa

się

limit

zobowiązań

majątkowych

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, o kwotę 489.731,-zł.
§ 11
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Ropa – Etap
1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w
Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich

na terenie

miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta
Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1
ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr
XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28
grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na urealnieniu
zakresu wykonanego do końca 2015r.
2. Zmniejsza się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o
kwotę 42.131,-zł (wydatki majątkowe).
§ 12
1. Zmienia

się

zakres

wykonywania

wieloletniego

przedsięwzięcia

pn.

„Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na
prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości
Dębica i Kędzierz, woj. Podkarpackie” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1
ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr
XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28
grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na urealnieniu
zakresu wykonanego do końca 2015r.
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2. Zwiększa się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o
kwotę 221,-zł (wydatki majątkowe).
§ 13
1. Zmienia

się

zakres

wykonywania

wieloletniego

przedsięwzięcia

pn.

„Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa
podkarpackiego” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane
w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2
załączniku

Nr

2

do

ustawy o finansach publicznych, określonego w

uchwały

Nr

XVII/313/15

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 20162025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r.
2. Zmniejsza się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o
kwotę 181.354,-zł (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza

się

limit

zobowiązań

majątkowych

związanych

z

realizacją

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust 1, o kwotę 1.958.671,-zł.
§ 14
1. Zmienia

się

zakres

wykonywania

wieloletniego

przedsięwzięcia

pn.

„Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez
kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap
I-odcinkowa przebudowa-kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego
koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm.
Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. Podkarpackie” stanowiącego program,
projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o
finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w
sprawie

uchwalenia

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Województwa

Podkarpackiego na lata 2016-2025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu
wykonanego do końca 2015r.
2. Zwiększa się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o
kwotę 51.707,-zł (wydatki majątkowe).
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§ 15
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Wisła - etap
1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od
Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i
świętokrzyskiego)” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane
w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2
załączniku

Nr

2

do

ustawy o finansach publicznych, określonego w

uchwały

Nr

XVII/313/15

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 20162025. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r.
2. Zwiększa się łączne finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o
kwotę 2.463,-zł (wydatki majątkowe).
§ 17
Doprecyzowuje się nazwy wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.
4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały
Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28
grudnia

2015r.

w

sprawie

uchwalenia

Wieloletniej

Prognozy

Finansowej

Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025:
1) zadanie pn. „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988
Babica-Strzyżów-Warzyce” otrzymuje nazwę „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”,
2) zadanie pn. „Rozbudowa nowego odcinka DW 987 ul. Księżomost w m.
Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP 1334 R” otrzymuje
nazwę „Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej 987 na odcinku od ul.
Księżomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP
nr +1334 R”.
§ 18
1. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć:
1) o których mowa w art. 226 ust. 4

pkt 1 ustawy o finansach publicznych,

określonych w załączniku Nr 2 do uchwały XVII/313/15 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata
2016-2025 pn.:
a) „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 20142020” o kwotę 233.895,-zł (wydatki bieżące),
b) „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 875 Mielec–Leżajsk” o kwotę 44.088.454,-zł (wydatki majątkowe),
c) „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica
Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94
(Gwizdaj)” o kwotę 18.152.239,-zł (wydatki majątkowe),
2) stanowiących program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4
pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do
uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 2025 pn.:
a) „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej
"PSIM"” o kwotę 10.812,-zł (wydatki bieżące),
b) „Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja"”
o kwotę 160.000,-zł (wydatki bieżące).
§ 19
1. Zmniejsza

się

upoważnienie

Zarządu

Województwa

Podkarpackiego

do

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w
art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr
2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28
grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem o kwotę 47.349.800,zł, w tym:
1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę 29.601.086,-zł,
2) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę 46.471.130,-zł,
3) obciążających budżet roku 2019 zmniejsza się o kwotę 8.973.550,-zł,
4) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę 26.464.096,-zł,
5) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę 26.415.135,-zł,
6) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 26.062.194,-zł,
7) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę 11.682.733,-zł.
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2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż
wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych
w załączniku

Nr

2

do

uchwały

Nr

XVII/313/15

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem
o kwotę 18.969.759,-zł, w tym:
1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę 1.515.446,-zł,
2) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę 1.606.105,-zł,
3) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę 4.265.964,-zł,
4) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę 2.694.784,-zł,
5) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę 2.618.727,-zł,
6) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę 2.365.500,-zł,
7) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę 2.365.500,-zł,
8) obciążających budżet roku 2024 zwiększa się o kwotę 2.365.500,-zł,
9) obciążających budżet roku 2025 zwiększa się o kwotę 2.203.125,-zł.
§ 20
1. Zmniejsza

się

upoważnienie

Zarządu

Województwa

Podkarpackiego

do

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa
Podkarpackiego

do

zaciągania

zobowiązań

związanych

z

realizacją

przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach
publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 2025, ogółem o kwotę 62.474.588,-zł w tym:
1) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 25.443.825,-zł,
2) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 37.030.763,-zł.
2. Zmniejsza

się

upoważnienie

Zarządu

Województwa

Podkarpackiego

do

przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa
Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów,
określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
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Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025, ogółem
o kwotę 1.468.940,-zł w tym:
1) obciążających budżet roku 2017 o kwotę 1.144.448,-zł,
2) obciążających budżet roku 2018 o kwotę 324.492,-zł.
§ 21
W związku ze zmianami zawartymi w § 1-18 oraz zmianami w budżecie w
miesiącach luty – marzec 2016r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa
Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany
załączników Nr 1a, 1b i Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 2025. Załączniki
Nr 1a, 1b i Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 22
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§ 23
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2016 - 2025.
Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:


Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,



Departamentu Rozwoju Regionalnego,



Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu,



Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,



Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,



Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Zmiany WPF dotyczą:
1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowych przedsięwzięć pn.
1)

„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-2 (PSeAp-2)”,

2)

„Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 – 2020”.

2. Zmian wartości, zakresu i terminów realizacji przedsięwzięć wymienionych
w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego
uzasadnienia.
Na skutek zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 20172025 w zakresie środków własnych nastąpi:
1) w roku 2017:
a) zmniejszenie limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę
718.725,-zł,
b) zwiększenie

wydatków

majątkowych

zaplanowanych

na

przyszłe

inwestycje jednoroczne o kwotę 1.600.524,-zł w tym na skutek:


zmniejszenia limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o
kwotę 718.725,-zł,



zwiększenia planu dochodów budżetu w następstwie ustalenia planu
dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od usług związanych z
utrzymaniem zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020 o kwotę
135.861,-zł,
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zwiększenie planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków
pozostałych na rachunku Funduszu Kolejowego po rozliczeniu
budżetu województwa za 2015r. o kwotę 745.938,-zł,

2) w roku 2018:
a) zmniejszenie limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę
742.911,-zł,
b) zwiększenie

wydatków

majątkowych

zaplanowanych

na

przyszłe

inwestycje jednoroczne o kwotę 3.248.701,-zł w tym na skutek:


zmniejszenia limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o
kwotę 742.911,-zł,



zwiększenia planu dochodów budżetu w następstwie ustalenia planu
dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od usług związanych z
utrzymaniem zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020 o kwotę
424.384,-zł,



zwiększenie planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków
pozostałych na rachunku Funduszu Kolejowego po rozliczeniu
budżetu województwa za 2015r. o kwotę 2.081.406,-zł,

3) w roku 2019:
a) zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę
2.063.024,-zł,
b) zwiększenie

wydatków

majątkowych

zaplanowanych

na

przyszłe

inwestycje jednoroczne o kwotę 737.183,-zł w tym na skutek:


zwiększenia limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę
2.063.024,-zł,



zwiększenia planu dochodów budżetu w następstwie ustalenia planu
dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od usług związanych z
utrzymaniem zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020 o kwotę
538.332,-zł,



zwiększenie planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków
pozostałych na rachunku Funduszu Kolejowego po rozliczeniu
budżetu województwa za 2015r. o kwotę 2.261.875,-zł,

4) w roku 2020:
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a) zmniejszenie

limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę

2.236.362,-zł,
b) zwiększenie

wydatków

majątkowych

zaplanowanych

na

przyszłe

inwestycje jednoroczne w kwocie 4.621.553,-zł w tym na skutek:


zmniejszenia limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o
kwotę 2.236.362,-zł,



zwiększenia planu dochodów budżetu w następstwie ustalenia planu
dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od usług związanych z
utrzymaniem zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020 o kwotę
549.289,-zł,



zwiększenie planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków
pozostałych na rachunku Funduszu Kolejowego po rozliczeniu
budżetu województwa za 2015r. o kwotę 1.835.902,-zł,

5) w roku 2021:
a) zwiększenie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę
7.091.858,-zł,
b) zwiększenia planu dochodów budżetu w następstwie ustalenia planu
dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od usług związanych z
utrzymaniem zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020 o kwotę 549.289,-zł,
c) ustalenie przychodów z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie
6.542.569,-zł,
6) w roku 2022:
a) zwiększenie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę
5.264.954,-zł,
b) zwiększenie planu dochodów budżetu w następstwie ustalenia planu
dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od usług związanych z
utrzymaniem zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020 o kwotę 549.289,
c) zwiększenie wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia o
kwotę 318.650,-zł
d) zmniejszenie

wydatków

majątkowych

zaplanowanych

na

przyszłe

inwestycje jednoroczne o kwotę 6.669.957,-zł
e) zwiększenia rozchodów

na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu o

kwotę 1.635.642,-zł,
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7) w roku 2023:
a) zwiększenie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę
3.108.028,-zł,
b) zwiększenie planu dochodów budżetu w następstwie ustalenia planu
dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od usług związanych z
utrzymaniem zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020 o kwotę 549.289,
c) zwiększenie wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia o
kwotę 228.650,-zł
d) zmniejszenie wydatków majątkowych zaplanowanych na przyszłe
inwestycje jednoroczne o kwotę 4.423.031,-zł
e) zwiększenia rozchodów

na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu o

kwotę 1.635.642,-zł,
8) w roku 2024:
a) zwiększenie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę
675.625,-zł,
b) zwiększenie planu dochodów budżetu w następstwie ustalenia planu
dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od usług związanych z
utrzymaniem zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020 o kwotę 549.289,
c) zwiększenie wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia o
kwotę 138.700,-zł
d) zmniejszenie wydatków majątkowych zaplanowanych na przyszłe
inwestycje jednoroczne o kwotę 1.900.678,-zł
e) zwiększenia rozchodów

na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu o

kwotę 1.635.642,-zł,
9) w roku 2025:
a) zwiększenie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę
506.719,-zł,
b) zwiększenie planu dochodów budżetu w następstwie ustalenia planu
dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od usług związanych z
utrzymaniem zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020 o kwotę 549.288,
c) zwiększenie wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia o
kwotę 48.750,-zł
d) zmniejszenie wydatków majątkowych zaplanowanych na przyszłe
inwestycje jednoroczne o kwotę 1.641.824,-zł
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e) zwiększenia rozchodów na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu o
kwotę 1.635.643,-zł.
4. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
1) aktualizacji limitów po rozliczeniu upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań
udzielonych w 2015r.,
2) ustalenia limitów dla przedsięwzięć ujętych:


„Podkarpacki System e-Administracji Publicznej-2 (PSeAp-2)”,



„Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 – 2020”.

5. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem
zobowiązań

na

realizację

ww.

przedsięwzięć

oraz

przekazania

tych

upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
6. Aktualizacji załącznika Nr 1a oraz Nr 1b do WPF na skutek zmian wykazu
przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie luty - marzec
2016 roku uchwałami Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa
Podkarpackiego.
Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników
zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te
przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ……/…../16
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
2016r.
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WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2016 - 2025
Wyszczególnienie

L.p.
1

Dochody ogółem

1.1

Dochody bieżące, w tym:

1.1.1

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

1.1.2

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

1.1.3

podatki i opłaty

1.1.3.1

z podatku od nieruchomości

1.1.4

z subwencji ogólnej

1.1.5

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.2

Dochody majątkowe, w tym:

1.2.1

ze sprzedaży majątku

1.2.2

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2

Wydatki ogółem

2.1

Wydatki bieżące, w tym:

2.1.1

z tytułu poręczeń i gwarancji

2.1.1.1

2.1.2

w tym: gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o
którym mowa w art. 243 ustawy
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności
leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu
państwa

2.1.3

wydatki na obsługę długu

2.1.3.1

w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy

2.1.3.1.1

w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym
mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu
programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i
dyskonta na wkład krajowy)

2.1.3.1.2

w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym
mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy

2.2

Wydatki majątkowe

4

Wynik budżetu
Przychody budżetu

4.1

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

4.1.1

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

4.2

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

4.2.1

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

4.3

Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

4.3.1

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

4.4

Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

4.4.1

w tym: na pokrycie deficytu budżetu

3

5

Rozchody budżetu

5.1

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

5.1.1

w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu
spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:

5.1.1.1
5.1.1.2
5.1.1.3

kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243
ust. 3 ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243
ust. 3a ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w
art. 243 ustawy

5.2

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

6

Kwota długu
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez
jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po
likwidowanych i przekształcanych jednostkach
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której
mowa w art. 242 ustawy

7

8

Wykonanie
Wykonanie
Plan 3 kw.
Wykonanie
2013
2014
2015
2015
1 142 223 831 1 304 001 685 1 246 327 923 1 243 621 432
687 085 147
742 967 929 688 727 378 656 225 419
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
455 138 684
561 033 756 557 600 545 587 396 013
4 083 973
13 557 864
6 471 173
4 251 429
0
0
0
0
1 112 201 296 1 258 740 344 1 423 454 681 1 326 488 116
559 246 456
568 496 574 555 089 764 515 357 027
0
0
0
0

Prognoza
Prognoza
Prognoza
2016
2017
2018
820 729 099 1 157 304 432 1 169 644 139
641 912 945 671 000 756 676 177 752
47 997 592

48 957 544

Prognoza
2019
769 770 343
644 597 650

Prognoza
2020
659 067 822
640 270 452

Prognoza
2021
628 705 430
610 938 059

Prognoza
2022
644 199 450
623 930 830

Prognoza
2023
608 854 862
607 854 862

Prognoza
2024
609 657 076
608 657 076

Prognoza
2025
620 161 201
619 161 201

49 936 695

50 935 429

51 954 137

52 993 220

54 053 084

55 134 146

56 236 829

57 361 566

139 544 960 142 335 859 145 182 576
9 455 411
9 640 541
9 833 352
0
0
0
209 908 290 225 882 908 229 353 243
182 485 234 201 974 471 197 994 129
178 816 154 486 303 676 493 466 387
13 290 000
1 000 000
1 000 000
149 078 212 485 303 676 492 466 387
789 568 785 1 197 463 950 1 207 114 707
538 537 154 581 469 947 584 118 990
7 671 128
5 066 762
5 060 562

148 086 228
10 030 019
0
232 892 984
168 011 085
125 172 693
1 000 000
124 172 693
757 697 218
555 894 555
4 621 866

151 047 952
10 230 619
0
236 503 521
160 625 471
18 797 370
1 000 000
17 797 370
618 814 177
547 388 657
4 405 145

154 068 912
10 435 232
0
240 186 268
122 774 488
17 767 371
1 000 000
16 767 371
572 758 452
506 710 476
4 186 611

157 150 290
10 643 936
0
243 942 670
127 078 297
20 268 620
1 000 000
19 268 620
592 074 261
510 252 857
3 450 496

160 293 296
10 856 815
0
247 774 200
102 139 587
1 000 000
1 000 000
0
545 729 672
482 211 702
149 745

163 499 161
11 073 952
0
251 682 360
94 701 805
1 000 000
1 000 000
0
546 531 885
474 623 657
0

166 769 145
11 295 431
0
255 668 684
95 985 134
1 000 000
1 000 000
0
596 565 558
478 488 205
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
14 721 333
0

0
11 724 556
0

0
10 000 000
0

0
8 977 211
0

0
13 000 000
13 000 000

0
16 836 000
16 836 000

0
17 634 347
17 634 347

0
19 268 251
19 268 251

0
17 470 900
17 470 900

0
15 094 000
15 094 000

0
11 735 450
11 735 450

0
7 990 650
7 990 650

0
5 150 500
5 150 500

0
2 126 150
2 126 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
552 954 840
30 022 535
71 509 188
0
0
68 300 860
0
0
0
3 208 328
0
10 962 868

0
690 243 770
45 261 342
92 209 581
0
0
90 568 855
0
0
0
1 640 726
0
9 353 605

0
868 364 917
-177 126 758
195 089 627
0
0
127 937 368
0
66 460 603
0
691 656
0
17 962 868

0
811 131 089
-82 866 684
133 283 974
0
0
128 117 319
0
5 000 000
0
166 656
0
17 962 868

0
251 031 631
31 160 314
3 399 685
0
0
2 399 662
0
0
1 000 023
0
34 559 999

0
615 994 003
-40 159 518
72 719 518
0
0
19 745 938
18 754 518
51 973 576
21 405 000
1 000 004
0
32 560 000

1 177 275
622 995 717
-37 470 568
71 030 568
0
0
2 081 406
2 081 406
67 689 162
35 389 162
1 260 000
0
33 560 000

3 462 278
201 802 663
12 073 125
21 486 875
0
0
2 261 875
0
17 985 000
0
1 240 000
0
33 560 000

4 045 000
71 425 520
40 253 645
8 835 902
0
0
1 835 902
0
7 000 000
0
0
0
49 089 547

3 154 000
66 047 976
55 946 978
6 542 569
0
0
0
0
6 542 569
0
0
0
62 489 547

2 264 000
81 821 404
52 125 189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52 125 189

1 373 000
63 517 970
63 125 190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 125 190

484 000
71 908 228
63 125 191
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 125 191

0
118 077 353
23 595 643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23 595 643

7 962 868

7 962 868

17 962 868

17 962 868

34 559 999

32 560 000

33 560 000

33 560 000

49 089 547

62 489 547

52 125 189

63 125 190

63 125 191

23 595 643

0

0

0

0

0

0

0

0

16 187 100

16 187 100

16 187 100

16 187 100

16 187 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 187 100

16 187 100

16 187 100

16 187 100

16 187 100

0

0
3 000 000
317 525 735

0
1 390 737
309 562 868

0

0

358 060 602

296 560 000

0
0
262 040 000

0
0
281 453 576

0
0
315 582 738

0
0
300 007 738

0
0
257 918 191

0
0
201 971 213

0
0
149 846 024

0
0
86 720 834

0
0
23 595 643

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.1

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

127 838 691

174 487 265

133 637 614

140 868 392

103 375 791

89 530 809

92 058 762

88 703 095

92 881 795

104 227 583

113 677 973

125 643 160

134 033 419

140 672 996

8.2

Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami
bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

196 139 551

265 056 120

261 574 982

268 985 711

105 775 453

109 276 747

94 140 168

90 964 970

94 717 697

104 227 583

113 677 973

125 643 160

134 033 419

140 672 996

9

Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.
1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego
przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok

0,70%

0,61%

1,44%

1,44%

6,73%

4,71%

4,81%

7,46%

10,77%

13,01%

10,45%

11,70%

11,20%

4,15%

9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.
1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego
przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
przypadających na dany rok

0,70%

0,61%

1,44%

1,44%

6,73%

4,71%

4,71%

7,01%

7,70%

9,93%

7,58%

8,82%

8,46%

4,15%

9.3

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca
doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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L.p.

Wykonanie
2013

Wykonanie
2014

Plan 3 kw.
2015

Wykonanie
2015

Prognoza
2016

Prognoza
2017

Prognoza
2018

Prognoza
2019

Prognoza

Prognoza
2021

wróć
2020

Prognoza
2022

Prognoza
2023

Prognoza
2024

Prognoza
2025

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.
1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych
wyłączeń przypadających na dany rok

0,70%

0,61%

1,44%

1,44%

6,73%

4,71%

4,71%

7,01%

7,70%

9,93%

7,58%

8,82%

8,46%

4,15%

9.5

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku
(wskaźnik jednoroczny)

11,55%

14,42%

11,24%

11,67%

14,21%

7,82%

7,96%

11,65%

14,24%

16,74%

17,80%

20,80%

22,15%

22,84%

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12,40%

13,29%

11,09%

10,00%

9,14%

11,28%

14,21%

16,26%

18,45%

20,25%

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku
poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią
artytmetyczną z 3 poprzednich lat)

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12,55%

13,43%

11,23%

10,00%

9,14%

11,28%

14,21%

16,26%

18,45%

20,25%

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o
plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

9.7.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy,
po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu
terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o
wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

10

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:

10.1

Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.2

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

11.3

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3.1

bieżące

11.3.2

majątkowe

11.4

Wydatki inwestycyjne kontynuowane

11.5

Nowe wydatki inwestycyjne

11.6

Wydatki majątkowe w formie dotacji

12
12.1
12.1.1
12.1.1.1
12.2
12.2.1
12.2.1.1
12.3
12.3.1
12.3.2
12.4
12.4.1
12.4.2

12.5

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z
zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z
zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z
zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające
wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

12.5.1

w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

12.6

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na
realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60%
środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.6.1

w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

12.7

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w
związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na
stopień finansowania tymi środkami

12.7.1

w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

12.8

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w
związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu
lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.
1 pkt 2 ustawy

12.8.1

w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

0
0

0
0

0
0

0
0

31 160 314
31 160 314

0
0

0
0

12 073 125
12 073 125

40 253 645
40 253 645

55 946 978
55 946 978

52 125 189
52 125 189

63 125 190
63 125 190

63 125 191
63 125 191

23 595 643
23 595 643

0

0

0

0

127 750 323

130 317 988

132 924 347

135 582 834

138 294 491

141 060 381

143 881 588

146 759 220

149 694 405

152 688 293

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

90 653 449
358 524 344
165 822 836
192 701 508
111 352 765
94 059 310
45 619 556

92 487 014
764 518 530
197 843 264
566 675 266
202 403 492
397 942 172
15 648 339

94 336 754
750 614 763
179 565 681
571 049 082
171 220 533
436 126 563
15 648 621

96 223 489
285 079 505
142 868 871
142 210 634
14 475 858
179 492 029
7 834 776

98 147 959
146 804 643
128 954 332
17 850 311
10 015 941
53 575 209
7 834 370

100 110 918
62 120 732
45 300 420
16 820 312
8 985 941
49 227 664
7 834 371

102 113 137
64 483 496
45 214 876
19 268 620
11 397 000
62 552 784
7 871 620

104 155 399
16 342 233
16 342 233
0
0
63 517 970
0

106 238 507
3 709 500
3 709 500
0
0
71 908 228
0

108 363 277
2 403 125
2 403 125
0
0
118 077 353
0

0
0

0
0

0
0

0
0

60 894 451
12 679 221

54 985 386
8 270 167

51 458 486
5 947 404

46 782 866
5 010 000

45 782 866
4 085 000

23 972 865
2 500 000

23 472 865
2 000 000

9 250 330
0

0
0

0
0

0

0

0

0

4 856 630

3 747 667

1 785 000

1 700 000

1 275 000

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

108 775 174
99 539 174

429 659 331
425 581 121

464 574 590
461 574 590

114 957 917
114 657 917

300 000
0

300 000
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

7 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

70 032 079
12 679 221

63 557 305
8 270 167

59 852 759
5 947 404

55 601 606
5 010 000

54 601 606
4 085 000

29 262 194
2 500 000

28 762 194
2 000 000

12 382 733
0

0
0

0
0

0

0

0

0

61 504 337

8 745 996

6 573 178

2 055 504

1 555 616

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

147 978 968
99 539 174

507 828 871
425 581 121

542 490 458
461 574 590

132 995 858
114 657 917

352 941
0

352 941
0

0
0

0
0

0
0

0
0

15 961 470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105 792 652

137 534 888

134 821 223

68 929 547

50 869 547

27 115 135

26 762 194

12 382 733

0

0

0

0

0

0

72 601 527

4 998 329

4 788 178

355 504

280 616

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 871 728

8 566 379

8 381 139

7 671 681

7 596 681

3 842 270

3 789 329

1 632 403

0

0

0

0

0

0

8 865 725

991 258

1 017 784

308 326

233 340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 405 000

41 545 500

17 985 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
0

L.p.
13

13.1

13.2
13.3
13.4

13.5

Wyszczególnienie

Wykonanie
2014

Plan 3 kw.
2015

Wykonanie
2015

Prognoza
2016

Prognoza
2017

Prognoza
2018

Prognoza
2019

Prognoza

Prognoza
2021

wróć
2020

Prognoza
2022

Prognoza
2023

Prognoza
2024

Prognoza
2025

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych
zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego
zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki
zdrowotnej
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art.
196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.
654, z późn. zm.)
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o
działalności leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności
leczniczej
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności
leczniczej

13.6

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

13.7

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej

14

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.
5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

14.2

Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu

14.3

Wydatki zmniejszające dług, w tym:

14.3.1

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego
długu publicznego

14.3.2

Wykonanie
2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

34 559 999
0
0
0

32 560 000
0
0
0

33 560 000
0
0
0

33 560 000
0
0
0

21 560 000
0
0
0

33 560 000
0
0
0

21 560 000
0
0
0

32 560 000
0
0
0

32 560 000
0
0
0

20 560 000
0
0
0

14.3.3

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

14.4

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice
kursowe)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Strona 3 z 16

wróć

Lp
1

Nazwa przedsięwzięcia

Cel przedsięwzięcia

2

3

Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca
4

Okres
realizacji
od

do
5

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)
6

2016
9

2017
10

2018
11

2019
12

2020
13

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr …../…../16
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
2016r.

2021
14

2022
15

2023
16

2024
17

limit
zobowiązań
19

2025
18

1

Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)

3 328 532 837 358 524 344 764 518 530 750 614 763 285 079 505 146 804 643

62 120 732

64 483 496

16 342 233 3 709 500 2 403 125 1 986 392 902

1.a

- wydatki bieżące

1 341 595 679 165 822 836 197 843 264 179 565 681 142 868 871 128 954 332

45 300 420

45 214 876

16 342 233 3 709 500 2 403 125

1.b

- wydatki majątkowe

1 986 937 158 192 701 508 566 675 266 571 049 082 142 210 634

16 820 312

19 268 620

1.1

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U.
Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

1 886 153 610 218 011 047 571 386 176 602 343 217 188 597 464

1.1.1

- wydatki bieżące

395 717 270

70 032 079

63 557 305

59 852 759

1.1.1.1

Szwajcarsko Polski Program
Współpracy

Zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych istniejących pomiędzy
Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE
oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy
ośrodkami miejskimi a regionami słabo
rozwiniętymi pod względem strukturalnym

1.1.1.2

RPO WP na lata 2014-2020
Pomoc Techniczna

Zapewnienie prawidłowej obsługi
wdrażania RPO WP

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2015 2023

322 577 590

51 144 550

49 968 077

48 791 606

1.1.1.3

Pomoc Techniczna
Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020

Realizacja projektów pomocy technicznej
dla IP Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

2015 2018

14 685 012

4 656 761

4 248 932

4 417 674

1.1.1.4

Realizacja zadania polegająca na
prowadzeniu Głównego Punktu
Informacyjnego przy Urzędzie
System Informacji o Funduszach
Marszałkowskim Województwa
Europejskich- Program Operacyjny
Podkarpackiego oraz koordynacja,
Pomoc Techniczna
promocja, monitoring, kontrola oraz ocena
działalności sieci Lokalnych Punktów
Informacyjnych -Program Operacyjny
Pomoc Techniczna

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2015 2020

11 878 400

2 200 000

2 100 000

2 100 000

1.1.1.5

Projekt wsparcia jednostek
samorządu terytorialnego w
opracowaniu lub aktualizacji
programów rewitalizacji

Realizacja zadania polegająca na
wsparciu przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego we
współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i
Rozwoju, jednostek samorządu
terytorialnego w opracowaniu lub
aktualizacji programów rewitalizacji Program Operacyjny Pomoc Techniczna
na lata 2014 -2020

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2015 2017

5 633 760

3 292 200

2 341 560

1.1.1.6

Inteligentne specjalizacje narzędzie wzrostu innowacyjności i
konkurencyjności województwa
podkarpackiego

Upowszechnianie i usprawnienie
przedsiębiorczego procesu odkrywania
(PPO)

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2016 2020

4 090 500

850 000

810 500

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie

2012 2016

3 656 764

294 622
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55 601 606

17 850 311

0

0

717 305 251

0 1 269 087 651

54 954 547

29 615 135

28 762 194

12 382 733

0

0 1 424 682 652

54 601 606

29 262 194

28 762 194

12 382 733

0

0

302 902 276

0

48 791 606

48 791 606

25 262 194

25 262 194

10 882 733

256 865 790

8 432 711

2 000 000

1 500 000

7 700 000

2 341 560

810 000

810 000

810 000

3 240 500

Lp

1.1.1.7

Nazwa przedsięwzięcia

Z matematyką przez świat. W
poszukiwaniu nowych metod
nauczania matematyki i
przedmiotów pokrewnych w
ramach programu ERASMUS+,
Edukacja Szkolna, Akcja 2
"Partnerstwa Strategiczne"

Cel przedsięwzięcia

Opracowanie i wdrożenie do szkolnej
praktyki wspólnego nowoczesnego
programu nauczania matematyki

Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca

Okres
realizacji
od

do

Podkarpackie
Centrum Edukacji
2014 2016
Nauczycieli w
Rzeszowie

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

2016

135 266

59 853

0

wróć
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

limit
zobowiązań

Indywidualizacja procesu
nauczania z uwzględnieniem
wsparcia stypendialnego szansą na
dalszy rozwój uczniów
ponadgimnazjalnych szkół
zawodowych - rok szkolny
1.1.1.8 2015/2016, realizowany w ramach
RPO WP na lata 2014 - 2020,
Działanie 9.6 - Wsparcie
stypendialne dla uczniów,
Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie
stypendialne dla uczniów zdolnych szkolnictwo zawodowe

Wypłata stypendiów dla uczniów

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2015 2016

154 000

154 000

0

Indywidualizacja procesu
nauczania z uwzględnieniem
wsparcia stypendialnego szansą na
dalszy rozwój uczniów szkół
gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych prowadzących
kształcenie ogólne - rok szkolny
1.1.1.9
2015/2016, realizowany w ramach
RPO WP na lata 2014 - 2020,
Działanie 9.6 - Wsparcie
stypendialne dla uczniów,
Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie
stypendialne dla uczniów zdolnych szkolnictwo ogólne

Wypłata stypendiów dla uczniów

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2015 2016

118 250

118 250

0

2014 2023

9 395 877

4 691 707

0

0

2016 2018

2 969 951

868 236

868 236

1 233 479

2016 2022

15 000 000

1 000 000

2 500 000

2 500 000

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

1.1.1.10

Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej (PSIP)

Budowa systemu informacji przestrzennej
w województwie podkarpackim

1.1.1.11

Zakup taboru kolejowego do
wykonywania przewozów
pasażerskich na terenie
Województwa Podkarpackiego

Zakup taboru kolejowego do wykonywania
przewozów pasażerskich na terenie
Województwa Podkarpackiego

1.1.1.12

Promocja Gospodarcza

Promocja gospodarcza Województwa
Podkarpackiego w ramach działania 1.3
RPO 2014-2020

1.1.1.13

Koordynacja sektora ekonomii w
województwie podkarpackim

Zwiększenie roli sektora Ekonomii
Społecznej w woj. podkarpackim poprzez
wzmocnienie współpracy i kooperacji
Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej,
wzrostu widoczności PES jako dostawców
produktów i usług, promocję sektora ES
wśród mieszkańców woj. podkarpackiego

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie

2016 2017

1 421 900

701 900

720 000

1.1.1.14

Podkarpacki System eAdministracji Publicznej - 2
(PSeAP-2)

Usprawnienie realizacji zadań UMWP w
Rzeszowie poprzez zwiększenie
wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2016 2023

4 000 000

0

0
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700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

3 500 000

2 101 715

2 500 000

2 000 000

2 500 000

2 000 000

14 000 000

720 000

0

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

4 000 000

Lp

1.1.2

Nazwa przedsięwzięcia

Cel przedsięwzięcia

Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca

Okres
realizacji
od

do

- wydatki majątkowe

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

wróć
2016

2017

2018

2019

1 490 436 340 147 978 968 507 828 871 542 490 458 132 995 858

Funkcjonowanie centrum jako ośrodka
Budowa Centrum Wystawienniczo - wspomagającego wdrażanie programów i
1.1.2.1
Kongresowego Województwa
projektów służących wzrostowi
Podkarpackiego
konkurencyjności i atrakcyjności regionów
Polski Wschodniej

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2011 2016

157 187 617

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie

2012 2016

12 987 178

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2015 2023

3 796 551

Realizacja zadania polegająca na
prowadzeniu Głównego Punktu
Informacyjnego przy Urzędzie
System Informacji o Funduszach
Marszałkowskim Województwa
1.1.2.4 Europejskich- Program Operacyjny
Podkarpackiego oraz koordynacja,
Pomoc Techniczna
promocja, monitoring, kontrola oraz ocena
działalności sieci Lokalnych Punktów
Informacyjnych -Program Operacyjny
Pomoc Techniczna

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2015 2020

121 600

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2015 2017

0

0

1.1.2.2

Szwajcarsko Polski Program
Współpracy

Zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych istniejących pomiędzy
Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE
oraz różnic na terytorium Polski pomiędzy
ośrodkami miejskimi a regionami słabo
rozwiniętymi pod względem strukturalnym

1.1.2.3

RPO WP na lata 2014-2020
Pomoc Techniczna

Zapewnienie prawidłowej obsługi
wdrażania RPO WP

2020
352 941

2021
352 941

15 031 470

2022

2023
0

2024
0

2025
0

limit
zobowiązań
0 1 121 780 376

0

0

920 000

588 239

352 941

352 941

352 941

352 941

2 000 003

0

1.1.2.5

Projekt wsparcia jednostek
samorządu terytorialnego w
opracowaniu lub aktualizacji
programów rewitalizacji

Realizacja zadania polegająca na
wsparciu przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego we
współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i
Rozwoju, jednostek samorządu
terytorialnego w opracowaniu lub
aktualizacji programów rewitalizacji Program Operacyjny Pomoc Techniczna
na lata 2014 -2020

1.1.2.6

Inteligentne specjalizacje narzędzie wzrostu innowacyjności i
konkurencyjności województwa
podkarpackiego

Upowszechnianie i usprawnienie
przedsiębiorczego procesu odkrywania
(PPO)

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2016 2020

150 000

150 000

1.1.2.7

Przygotowanie i realizacja odcinka
drogi wojewódzkiej pomiędzy
granicą Rzeszowa a węzłem w
Kielanówce drogi ekspresowej S19

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2015 2017

53 038 000

30 000 000

23 038 000

23 038 000

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2012 2017

43 250 000

13 250 000

30 000 000

30 000 000

Budowa północnej obwodnicy
miasta Sokołowa Małopolskiego w
ramach rozbudowy drogi
1.1.2.8
wojewódzkiej nr 875 Mielec –
Kolbuszowa – Sokołów Małopolski Leżajsk
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0

0

0

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

Cel przedsięwzięcia

Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca

Okres
realizacji
od

do

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

2016

2017

2018

wróć
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

limit
zobowiązań

1.1.2.9

Przebudowa/ rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 835
Lublin–Przeworsk–Grabownica
Starzeńska na odcinku od
skrzyżowania z droga wojewódzką
Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika
drogi wojewódzkiej z węzłem
„Przeworsk” w miejscowości
Gorliczyna

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2016 2018

27 000 000

5 220 000

7 000 000

14 780 000

21 780 000

1.1.2.10

Budowa drogi wojewódzkiej nr 886
na odcinku pomiędzy planowaną
obwodnicą miasta Sanoka a drogą
krajową nr 28

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2016 2018

16 000 000

640 000

5 360 000

10 000 000

15 360 000

1.1.2.11

Przebudowa/rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 988
Babica–Strzyżów–Warzyce na
odcinku od m. Zaborów do
początku obwodnicy m. Strzyżów

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2016 2018

15 000 000

600 000

6 700 000

7 700 000

14 400 000

1.1.2.12

Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa
i Werynia w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 875
Mielec–Leżajsk

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2016 2018

58 000 000

2 800 000

23 330 000

31 870 000

11 111 546

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2016 2018

40 000 000

1 600 000

16 400 000

22 000 000

38 400 000

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2016 2018

29 666 667

5 666 667

10 000 000

14 000 000

5 847 761

2016 2018

15 000 000

600 000

6 400 000

8 000 000

14 400 000

2016 2018

20 000 000

800 000

8 350 000

10 850 000

19 200 000

2016 2018

17 000 000

680 000

7 320 000

9 000 000

16 320 000

2016 2018

10 000 000

400 000

3 600 000

6 000 000

9 600 000

1.1.2.13

1.1.2.14

1.1.2.15

1.1.2.16

1.1.2.17

1.1.2.18

1.1.2.19

Budowa obwodnicy m. Dynów w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 835
Lublin–Przeworsk–Grabownica
Starzeńska
Budowa drogi wojewódzkiej nr 835
Lublin–Przeworsk–Grabownica
Starzeńska na odcinku od węzła
A4 "Przeworsk" do drogi krajowej
94 (Gwizdaj)
Budowa drogi wojewódzkiej nr 992
Jasło– Granica Państwa na
odcinku pomiędzy drogą krajową
Nr 28 a drogą krajową Nr 73
Budowa obwodnicy m. Oleszyce i
m. Cieszanów w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 865 Jarosław
–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec
Przebudowa/rozbudowa drogi
wojewódzkiej 867 na odcinku od
Oleszyc do Lubaczowa wraz z
budową obwodnicy Oleszyc
Budowa obwodnicy m. Lubaczów w
ciągu drogi wojewódzkiej nr 866
Dachnów - Lubaczów- Granica
Państwa
Przebudowa/rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 861 Bojanów –
Jeżowe–Kopki na odcinku od
skrzyżowania drogi krajowej 19 w
m. Jeżowe do węzła S-19
Podgórze

Budowa/przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 835 Lublin1.1.2.20 Przeworsk-Grabownica Starzeńska
na odcinku od DK 4 do miasta
Kańczuga

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej
Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej
Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej
Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie
Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie
Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie
Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2016 2018

10 000 000

400 000

4 800 000

4 800 000

9 600 000

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2016 2018

42 000 000

1 000 000

15 000 000

26 000 000

41 000 000
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Nazwa przedsięwzięcia

Cel przedsięwzięcia

Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca

Okres
realizacji
od

do

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

2016

2017

2018

wróć
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

limit
zobowiązań

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
881 Sokołów Małopolski-ŁańcutKańczuga-Żurawica na odcinku
1.1.2.21
Czarna-Łańcut wraz z budową
mostu na rzece Wisłok i Mikośka +
ul. Kraszewskiego w Łańcucie

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2016 2018

33 000 000

5 000 000

10 000 000

18 000 000

28 000 000

Przebudowa/rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 875 Mielec1.1.2.22
Kolbuszowa-Leżajsk od końca
obwodnicy m. Werynia do początku
obwodnicy m. Sokołów Małopolski

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2016 2018

50 000 000

1 000 000

19 000 000

30 000 000

49 000 000

Budowa obwodnicy m. Strzyżów w
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2016 2019

160 000 000

1 000 000

10 000 000

70 500 000

Przebudowa/rozbudowa odcinka
DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl
Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do
skrzyżowania z DW 983 oraz DW
1.1.2.24 983 do m. Rzędzianowice wraz z
budową nowego odcinka DW 984
od m. Rzędzianowice do DW nr
985 + budowa mostu na rzece
Wisłoka

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2016 2018

80 000 000

1 000 000

32 000 000

47 000 000

79 000 000

1.1.2.25

Przebudowa / Rozbudowa drogi
wojewódzkiej 987 na odcinku od
ul.Księżomost w m. Sędziszów
Małopolski do DK 94 wraz z
budową ronda na DP nr +1334 R

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2016 2018

5 000 000

2 000 000

2 000 000

1 000 000

3 000 000

1.1.2.26

Przebudowa / rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 881 na odcinku
Kańczuga - Pruchnik

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2016 2018

20 000 000

700 000

7 500 000

11 800 000

19 300 000

Budowa i rozbudowa DW Nr 869
1.1.2.27 na odcinku od węzła S-19 Jasionka
do węzła DK 9 w Rudnej Małej

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2016 2018

75 000 000

7 000 000

27 000 000

41 000 000

68 000 000

Rozbudowa i budowa DW Nr 988
1.1.2.28 na odcinku Babica-Zaborów wraz z
budową obwodnicy Czudca

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2016 2019

82 400 000

1 000 000

16 000 000

24 000 000

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2015 2018

14 000 000

2 000 000

4 200 000

7 670 000

1.1.2.23

1.1.2.29

Rozbudowa DW Nr 878 na
odcinku: od granicy miasta
Rzeszowa do skrzyżowania ul.
Grunwaldzkiej z ul. Orkana w
Tyczynie (DP Nr 1404R)
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78 500 000

41 400 000

159 000 000

81 400 000

11 870 000

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

2016

2017

2018

2019

Podkarpacki
Zarząd Melioracji i
2011 2019
Urządzeń
Wodnych

21 953 764

2 170 000

3 279 346

9 838 038

6 198 365

19 315 749

Zabezpieczenie
Budowa 3 odcinków nowych wałów rzeki
przeciwpowodziowe obszarów
Wisłoki na łącznej dł. 2,079 km,
Podkarpacki
zalewowych położonych na
rozbudowa 2 odcinków wałów rzeki Wisłoki
Zarząd Melioracji i
1.1.2.31 prawym brzegu rzeki Wisłoki w km na dł. 2,339 km na terenie miejscowości
2011 2019
Urządzeń
50+500-57+800 na terenie
Dębica i Kędzierz, Regionalny Program
Wodnych
miejscowości Dębica i Kędzierz, Operacyjny Województwa Podkarpackiego
woj. Podkarpackie
na lata 2014-2020

23 077 987

2 768 000

3 039 851

9 119 551

6 544 552

18 703 954

156 374 646

11 750 594

94 747 458

49 876 594

9 414 227

5 514 136

3 809 309

2016 2018

183 500 003

24 500 001

102 000 001

2016 2022

500 000

0

500 000

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

Ropa – Etap 1 – budowa lewego
obwałowania rzeki Ropy na
odcinku od drogi powiatowej w
Trzcinicy do mostu kolejowego w
1.1.2.30
Siedliskach Sławęcińskich na
terenie miejscowości Trzcinica, gm.
Jasło oraz Przysieki, Siedliska
Sławęcińskie, Pusta Wola, gm.
Skołyszyn, woj. podkarpackie

1.1.2.32

Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej (PSIP)

Cel przedsięwzięcia

Budowa lewego wału rzeki Ropy na
łącznej długości 6,22km Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020

Budowa systemu informacji przestrzennej
w województwie podkarpackim

Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

Okres
realizacji
od

do

2014 2023

Zmiana sposobu użytkowania i
Przebudowa, adaptacja,
dostosowanie budynku przy ul.
modernizacja pomieszczeń i
Naruszewicza 11 w Rzeszowie do
zmiana sposobu użytkowania
realizacji zadań WUP w Rzeszowie, w
budynku ul. Naruszewicza 11 w
szczególności zadań statutowych oraz
Rzeszowie, obejmującej działkę
realizacji planowanych zadań w ramach
ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207
RPO WP 2014-2020.
Wojewódzki Urząd
1.1.2.33 Śródmieście na cele pomieszczeń
W związku z objęciem w trwały zarząd
Pracy w
2015 2017
biurowych, konferencyjnych,
budynku przy ul. Naruszewicza 11 w
Rzeszowie
archiwalnych i magazynowych dla Rzeszowie konieczne jest dostosowanie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
do potrzeb realizacji zadań
Rzeszowie wraz z wykorzystaniem
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
działki nr 1098/2 na miejsca
Rzeszowie zgodnie z decyzją o warunkach
parkingowe
zabudowy, przepisami prawa budowlanego
i aktów okołoustawowych
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

wróć

1.1.2.34

Zakup taboru kolejowego do
wykonywania przewozów
pasażerskich na terenie
Województwa Podkarpackiego

Zakup taboru kolejowego do wykonywania
przewozów pasażerskich na terenie
Województwa Podkarpackiego

1.1.2.35

Promocja Gospodarcza

Promocja gospodarcza Województwa
Podkarpackiego w ramach działania 1.3
RPO 2014-2020

1.1.2.36

Koordynacja sektora ekonomii w
województwie podkarpackim

Zwiększenie roli sektora Ekonomii
Społecznej w woj. podkarpackim poprzez
wzmocnienie współpracy i kooperacji
Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej,
wzrostu widoczności PES jako dostawców
produktów i usług, promocję sektora ES
wśród mieszkańców woj. podkarpackiego

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie

2016 2017

18 100

18 100

1.1.2.37

Podkarpacki System eAdministracji Publicznej - 2
(PSeAP-2)

Usprawnienie realizacji zadań UMWP w
Rzeszowie poprzez zwiększenie
wykorzystania technologii informacyjno komunikacyjnych

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2016 2023

6 000 000

800 000

Strona 9 z 16

2020

2021

2022

2023

2024

2025

limit
zobowiązań

144 624 052

3 809 309

57 000 001

159 000 002

500 000

0

4 866 667

333 333

5 200 000

Lp

1.2

Jednostka
Łączne
Okres
odpowiedzialna realizacji
nakłady
lub
finansowe
od
do (ujęte w WPF)
koordynująca
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; z
tego:
0
Nazwa przedsięwzięcia

wróć

Cel przedsięwzięcia

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

limit
zobowiązań

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- wydatki bieżące

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2

- wydatki majątkowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1

- wydatki bieżące

1.2.1

945 878 409

1.3.1.1

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Priorytety VI-IX (z
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Wojewódzki Urząd
wyłączeniem projektu własnego Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów
Pracy w
2011 2016
WUP w ramach Poddziałania 8.1.4
programu
Rzeszowie
PO KL oraz działania 9.2 PO KL)

1.3.1.2

RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I
÷ VII

1.3.1.3

1.3.1.4

Dotacja celowa na rzecz
beneficjentów osi I
Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
Dotacja celowa
na rzecz beneficjentów osi
priorytetowych I-VI RPO WP na
lata 2014 - 2020 realizujących
projekty o charakterze
rewitalizacyjnym

1 442 379 227 140 513 297 193 132 354 148 271 546
95 790 757 134 285 959 119 712 922

96 482 041

91 850 096

32 505 597

35 721 302

3 959 500 3 709 500 2 403 125

561 710 250

87 267 265

74 352 726

16 038 226

16 452 682

3 959 500 3 709 500 2 403 125

414 402 975

146 332 721

8 490

0

0

RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII dotacje dla beneficjentów programu

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2009 2016

8 190 085

876 000

Współfinansowanie EFS
w ramach osi priorytetowej
I PO WER 2014 - 2020

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

2016 2020

3 160 940

505 000

834 322

1 236 827

579 594

5 197

Współfinansowanie EFRR
w ramach osi priorytetowych
I - VI RPO WP 2014 -2020

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2016 2022

2 172 000

0

362 000

362 000

362 000

362 000

362 000

362 000

2 172 000

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

2016 2022

173 095 846

26 818 304

48 682 000

43 504 000

18 661 043

12 709 043

10 590 274

12 131 182

146 277 542

2010 2019

2 395 100

300 000

0

0

2 095 100

2013 2024

18 059 088

2 045 000

2 617 850

2 617 850

2 617 850

2 617 850

2015 2020

2 878 675

547 500

547 500

547 500

547 500

547 500

978 284

57 704 303

59 081 398

57 452 015

53 241 313

227 479 029

2 655 940

1.3.1.5

Dotacja celowa
na rzecz beneficjentów osi
priorytetowych VII-IX RPO WP
na lata 2014 - 2020

Współfinansowanie EFS
w ramach osi priorytetowych
VII - IX RPO WP 2014 -2020

1.3.1.6

Zakup, modernizacja, naprawy,
przeglądy i rewizje pojazdów
szynowych

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania

1.3.1.7

Utrzymanie zespołów trakcyjnych

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania

1.3.1.8

Utrzymanie zespołów trakcyjnych
POliŚ

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania

1.3.1.9

Rekompensata należna
przewoźnikowi z tytułu
wykonywania kolejowych
przewozów osób - w ramach
użyteczności publicznej

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2013 2020

413 169 230

40 230 600

1.3.1.10

Ubezpieczenie pojazdów
szynowych

Ubezpieczenie pojazdów szynowych
stanowiących mienie województwa

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2013 2016

1 298 707

0

0

1.3.1.11

Opracowanie Studium
wykonalności dla zadania
Budowa Podmiejskiej Kolei
Aglomeracyjnej - PKA

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2015 2016

333 000

333 000

0

1.3.1.12

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2010 2017

79 326 296

9 000 000

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
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9 000 000

2 095 100

1 698 452

572 000

572 000

572 000

2 343 513

2 553 556

Lp

1.3.1.13

Nazwa przedsięwzięcia

Remonty cząstkowe nawierzchni

Czyszczenie nawierzchni ulic i
urządzeń odwadniających w ciągu
dróg wojewódzkich na terenie
1.3.1.14
województwa podkarpackiego, oraz
usuwanie zanieczyszczeń z
nawierzchni porowatej

1.3.1.15

Analiza sytuacji rynkowej w
krajowym transporcie drogowym

Cel przedsięwzięcia

Remonty cząstkowe nawierzchni

Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca
Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

2016

2017

2013 2017

19 105 498

3 000 000

3 000 000

365 970

900 000

33 868

Okres
realizacji
od

do

Oczyszczenie nawierzchni dróg
wojewódzkich oraz usunięcie zebranych
zanieczyszczeń

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2015 2017

2 700 000

900 000

Wykonanie ustawy o publicznym
transporcie drogowym

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2013 2016

416 125

150 000

Muzeum
Podkarpackie w
Krośnie

2016 2018

363 059

217 500

2 409 631

866 279

3 046 680

200 000

84 870

8 487

2 500 000

800 000

504 637

Rewitalizacja elewacji i dachu oraz
Zabezpieczenie zabytkowego obiektu
wymiana systemów
przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów
bezpieczeństwa ppoż.,
1.3.1.16
Muzeum przed włamaniem, kradzieżą i
antywłamaniowego oraz CCTV w
pożarem oraz dostosowanie systemów
zabytkowym budynku Muzeum
ochrony do obowiązującego prawa
Podkarpackiego w Krośnie

Ochrona i udostępnienie
Zabezpieczenie i wzrost dostepności
dziedzictwa kulturowego Ordynacji
materialnego (zabytki ruchome i
Łańcuckiej poprzez prace
Muzeum - Zamek
1.3.1.17
nieruchome) oraz niematerialnego
2014 2016
remontowo - konserwatorskie i
w Łańcucie
(tradycje i wartości) dziedzictwa
cyfryzacja zasobów Muzeum kulturowego Muzeum - Zamku w Łańcucie
Zamku w Łańcucie (OR-KA II)
Pogram wspierania edukacji
1.3.1.18 uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić
talentu" - stypendia.

wróć

Wspieranie edukacji młodzieży z
województwa podkarpackiego

1.3.1.19

Opracowanie aktualizacji
Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami (WPGO)
wraz z Planem Inwestycyjnym

Umożliwienie skorzystania ze środków
unijnych przedsiębiorcom zajmującym się
gospodarką odpadami

1.3.1.20

Tworzenie opracowań
kartograficznych na podstawie bazy
danych obiektów topograficznych
(BDOT10k) z terenu województwa
podkarpackiego

Mapy topograficzne dla obszaru
województwa podkarpackiego

1.3.1.21

Promocja Województwa
Podkarpackiego za pośrednictwem
Promocja Województwa Podkarpackiego
międzynarodowego przewoźnika
lotniczego

Urząd
Marszałkowski
2008 2025
Województwa
Podkarpackiego
Urząd
Marszałkowski
2015 2016
Województwa
Podkarpackiego
Wojewódzki
Ośrodek
Dokumentacji
2012 2017
Geodezyjnej i
Kartograficznej w
Rzeszowie

2018

0

200 000

200 000

7 500 000

777 925

1 127 991

6 584 248

777 925

1.3.1.23

Program wsparcia leczenia
niepłodności mieszkańców
Podkarpacia metodą
Naprotechnologii na lata 20142016

Zapewnienie równego dostępu i
możliwości skorzystania mieszkańcom
województwa podkarpackiego ze wsparcia
i możliwości zapłodnienia metodą
Naprotechnologii dla par bezskutecznie
starających się o potomstwo

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2014 2016

200 000

70 000

1.3.1.24

Utrzymanie projektu pn. PSeAP Podkarpacki System eAdministracji Publicznej

Utrzymanie wytworzonego w ramach
projektu jednorodnego systemu obiegu
dokumentów i zarządzania sprawami oraz
zdalnych usług

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2016 2020

363 000

32 600
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2024

2025

limit
zobowiązań

0

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

504 637

7 500 000

2011 2020

2023

0

7 500 000

Regionalny
Ośrodek Polityki
Społecznej w
Rzeszowie

2022

0

30 000 000

Wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych

2021

145 559

2015 2018

1.3.1.22

2020

0

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

Wojewódzki Program Na Rzecz
Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych i
Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu
Społecznemu Na lata 2008-2020

2019

0

1 127 991

1 127 991

0

0

82 600

82 600

82 600

82 600

330 400

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

Cel przedsięwzięcia

Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca

Okres
realizacji
od

do

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

2016

2017

2018

2019

wróć
2020

2021

2022

2023

2024

limit
zobowiązań

2025

1.3.1.25

Utrzymanie projektu pn.
Podkarpacki System Informacji
Medycznej "PSIM"

Utrzymanie wytworzonego w ramach
projektu spójnego systemu wspierającego
zarządzanie i funkcjonowanie opieki
zdrowotnej w placówkach służby zdrowia

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2014 2019

442 584

82 340

82 340

82 340

82 340

1.3.1.26

Utrzymanie projektu pn. Sieć
Szerokopasmowa Polski
Wschodniej - Województwo
Podkarpackie

Utrzymanie wytworzonej w ramach
projektu nowoczesnej infrastruktury
publicznej bazującej na technologiach
informatycznych

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2015 2023

2 250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

1.3.1.27

Utrzymanie trwałości projektu
Centrum Obsługi Inwestorów i
Eksporterów w Województwie
Podkarpackim

Utrzymanie trwałości Centrum Obsługi
Inwestorów i Eksporterów w Województwie
Podkarpackim

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2015 2020

1 301 026

231 732

231 732

231 732

231 732

231 732

926 928

1.3.1.28

Utrzymanie projektu "Trasy
rowerowe w Polsce Wschodniej promocja"

Utrzymanie Witaczy i Oznakowania oraz
Portalu internetowego

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2016 2020

200 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

0

1.3.1.29

Utrzymanie zespołów trakcyjnych
RPO 2014 - 2020

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2016 2025

23 500 000

0

968 750

2 703 125

2 937 500

2 937 500

2 937 500

2 937 500

1.3.2.

- wydatki majątkowe

17 497 370

16 467 371

19 268 620

496 500 818

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Priorytety VI-IX (z
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Wojewódzki Urząd
1.3.2.1
wyłączeniem projektu własnego Priorytety VI-IX - dotacje dla beneficjentów
Pracy w
2011 2016
WUP w ramach Poddziałania 8.1.4
programu
Rzeszowie
PO KL oraz działania 9.2 PO KL)

1.3.2.2

1.3.2.3

1.3.2.4

RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I
÷ VII
Dotacja celowa na rzecz
beneficjentów osi I
Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
Dotacja celowa
na rzecz beneficjentów osi
priorytetowych I-VI RPO WP na
lata 2014 - 2020 realizujących
projekty o charakterze
rewitalizacyjnym

44 722 540

58 846 395

28 558 624

9 214 776

236 208

250 000

250 000

1 372 054

250 000

1 750 000

2 937 500

0

2 937 500 2 203 125

0

0

23 500 000

147 307 275

0

RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII dotacje dla beneficjentów programu

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2009 2016

218 590 890

19 561 912

Współfinansowanie EFS
w ramach osi priorytetowej
I PO WER 2014 - 2020

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

2016 2020

1 858

0

585

867

406

Współfinansowanie EFRR
w ramach osi priorytetowych
I - VI RPO WP 2014 -2020

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2016 2022

60 700 265

1 000 000

14 915 754

14 915 754

7 457 877

7 457 877

7 457 877

7 495 126

59 700 265

732 000

732 000

376 493

376 493

376 494

376 494

2 969 974

1.3.2.5

Dotacja celowa
na rzecz beneficjentów osi
priorytetowych VII-IX RPO WP
na lata 2014 - 2020

Współfinansowanie EFS
w ramach osi priorytetowych
VII - IX RPO WP 2014 -2020

Wojewódzki
Urząd Pracy
w Rzeszowie

2016 2022

2 993 974

24 000

1.3.2.6

Zakup, modernizacja, naprawy,
przeglądy i rewizje pojazdów
szynowych

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2010 2019

60 999 882

0
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0

1 858

0

Lp

Nazwa przedsięwzięcia

Cel przedsięwzięcia

Jednostka
odpowiedzialna
lub
koordynująca

Okres
realizacji
od

do

Łączne
nakłady
finansowe
(ujęte w WPF)

2016

wróć
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

limit
zobowiązań

Przygotowanie i realizacja budowy
nowego odcinka drogi
wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa Sędziszów Małopolski w m.
1.3.2.7
Sędziszów Małopolski realizowanego w ramach projektu
POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii
kolejowej E30/C-E30, odcinek
Kraków - Rzeszów, etap III"

Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa dostępności i
jakości infrastruktury transportowej

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2014 2016

450 000

450 000

Opracowanie dokumentacji
projektowych i uzyskanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowych

Poprawa powiązań komunikacyjnych i
systemu komunikacji publicznej w
województwie

Podkarpacki
Zarząd Dróg
Wojewódzkich w
Rzeszowie

2012 2018

9 400 582

3 225 000

Muzeum Polaków ratujących
1.3.2.9 Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny
Ulmów w Markowej

Muzeum Polaków ratujących Żydów na
Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w
Markowej

Muzeum-Zamek w
2010 2016
Łańcucie

7 541 437

1 755 477

1 050 000

150 000

350 000

504 216

854 216

206 941

0

144 330

62 611

0

17 536 909

2 169 000

2 000 000

1 000 000

1 041 329

37 457 885

298 000

9 863 176

9 863 176

19 726 352

Wisła - etap 1 - rozbudowa
Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na
prawego wału rzeki Wisły w km
odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do
Podkarpacki
5+950 - 15+819 na odcinku od
Koćmierzowa (granica woj.
Zarząd Melioracji i
1.3.2.14
2011 2017
Tarnobrzega (Skalna Góra) do
podkarpackiego i świętokrzyskiego) na
Urządzeń
Koćmierzowa (granica woj.
łącznej długości 9,869 km Środki Budżetu
Wodnych
podkarpackiego i świętokrzyskiego)
Państwa - Bank Światowy

43 545 141

15 589 151

26 432 830

Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Celem realizowanej usługi konsultingowej
Zarządzanie Projektem, pomoc
jest wsparcie PZMiUW w Rzeszowie w
Podkarpacki
techniczna oraz wsparcie jednostek
skutecznym i terminowym wdrażaniu,
Zarząd Melioracji i
1.3.2.15
wdrażania projektu w zakresie
monitorowaniu i nadzorowaniu Projektu
2016 2022
Urządzeń
wdrażania Projektu Ochrony
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza
Wodnych
Przeciwpowodziowej Dorzecza
Odry i Wisły zgodnie z prawem i
Odry i Wisły
międzynarodowymi standardami

34 653 000

500 000

1 700 000

1.3.2.8

1.3.2.10

Muzeum Dziedzictwa Kresów
Dawnej Rzeczypospolitej

Utworzenie Muzeum Dziedzictwa Kresów
Dawnej Rzeczypospolitej

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego

2015 2018

Rewitalizacja elewacji i dachu oraz
Zabezpieczenie zabytkowego obiektu
wymiana systemów
przed degradacją, zabezpieczenie zbiorów
Muzeum
bezpieczeństwa ppoż.,
1.3.2.11
Muzeum przed włamaniem, kradzieżą i
Podkarpackie w 2016 2018
antywłamaniowego oraz CCTV w
pożarem oraz dostosowanie systemów
Krośnie
zabytkowym budynku Muzeum
ochrony do obowiązującego prawa
Podkarpackiego w Krośnie
Opracowanie dokumentacji projektowych
Podkarpacki
Przygotowanie dokumentacji i
m.in. projektów budowlano Zarząd Melioracji i
1.3.2.12
terenu pod inwestycje - teren
wykonawczych oraz innych niezbędnych
Urządzeń
2002 2018
województwa podkarpackiego
dokumentacji, wykup nieruchomości
Wodnych w
gruntowych
Rzeszowie
Zabezpieczenie przed powodzią
miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn
poprzez kształtowanie koryta rzeki
Strug, w tym przedsięwzięcie
Podkarpacki
inwestycyjne: Strug-etap IZarząd Melioracji i
odcinkowa przebudowaOchrona przeciwpowodziowa aglomeracji
1.3.2.13
Urządzeń
2008 2018
kształtowanie przekroju podłużnego
Rzeszów
Wodnych
i poprzecznego koryta rzeki Strug
na długości 8,62 km na terenie
miejscowości: Rzeszów, gm.
Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj.
podkarpackie
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0

2 707 720

100 000

2 427 451

0

26 432 830

1 380 000

1 380 000

9 663 000

8 633 000

11 397 000

34 153 000

wróć

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW O DOKONANIE ZMIAN LIMITÓW WYDATKÓW W WPF

1

2

Lp. z zał
Lp. nr 2 do
WPF

4

3

Nazwa przedsięwzięcia

majątkowe

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 2 (PSeAP-2)

bieżące
majątkowe

razem
bieżące
majątkowe
razem
środki własne bieżące

2

nowe
DT

Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 2020

bieżące

inne

razem
środki własne

bieżące
majątkowe

razem

3

1.1.1.2
1.1.2.3
RP

RPO WP na lata 2014-2020
Pomoc Techniczna

bieżące

budżet
państwa

majątkowe
razem
bieżące
majątkowe
razem
bieżące

budżet UE

majątkowe
razem
środki własne

4

1.1.1.5
1.1.2.4
RR

Projekt wsparcia jednostek samorządu
terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji
programów rewitalizacji

bieżące
majątkowe

razem
bieżące

budżet
państwa

majątkowe
razem
bieżące
majątkowe
razem

5

1.1.1.7
PCEN

Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu
nowych metod nauczania matematyki i
przedmiotów pokrewnych w ramach programu
ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2
"Partnerstwa Strategiczne"

bieżące
majątkowe

budżet
państwa
Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i
rewizje pojazdów szynowych

majątkowe
bieżące

inne

majątkowe
razem
bieżące
majątkowe
razem

środki własne bieżące
7

1.3.1.7
DT

Utrzymanie zespołów trakcyjnych

bieżące

inne

razem
środki własne bieżące
8

1.3.1.8
DT

Utrzymanie zespołów trakcyjnych POIiŚ

bieżące

inne

razem

9

1.3.1.9
DT

środki własne bieżące
Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu
wykonywania kolejowych przewozów osób - w inne
bieżące
ramach użyteczności publicznej
razem

Ochrona i udostępnienie dziedzictwa
kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace środki własne bieżące
1.3.1.17
10
remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja
DO
zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA
razem
II)
środki własne majątkowe
11

1.3.2.8
DT

Opracowanie dokumentacji projektowych i
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowych

majątkowe

inne

razem
Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania
majątkowe
budżet UE
rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w
Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach
1.1.2.20
budżet
12
Sławęcińskich na terenie miejscowości
majątkowe
PZMiUW
Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska państwa
Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj.
razem
podkarpackie
majątkowe
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów budżet UE
zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki
1.1.2.21
budżet
13
Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie
majątkowe
PZMiUW
państwa
miejscowości Dębica i Kędzierz, woj.
podkarpackie
razem
budżet
1.3.2.12
Przygotowanie dokumentacji i terenu pod
państwa
14
PZMIUW inwestycje - teren województwa podkarpackiego

1.3.2.13
15
PZMiUW

9

10

2019

2020

wnioskowane
zmiany

Zabezpieczenie przed powodzią miasta
Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie
koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie
inwestycyjne: Strug-etap I-odcinkowa
przebudowa-kształtowanie przekroju
podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug
na długości 8,62 km na terenie miejscowości:
Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn,
woj. podkarpackie

majątkowe
razem

budżet
państwa

wnioskowane
zmiany

wnioskowane
po zmianach
zmiany

po zmianach WPF 2016

wnioskowane
po zmianach
zmiany

WPF 2016

0

5 100 000

5 100 000

0

0

0

0

4 816 667

4 816 667

0

283 333

283 333

0

0

0

0

0

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800 000

800 000

0

800 000

800 000

0

900 000

900 000

0

800 000

800 000

0

50 000

50 000

0

50 000

50 000

0

0

0

0

0

0

0

4 900 000

4 900 000

0

800 000

800 000

0

50 000

50 000

0

50 000

50 000

0

800 000

800 000

0

800 000

800 000

0

4 000 000

4 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

800 000

800 000

0

800 000

800 000

0

6 000 000

6 000 000

0

800 000

800 000

0

4 866 667

4 866 667

0

333 333

333 333

0

0

0

0

0

0

0

10 000 000

10 000 000

0

800 000

800 000

0

4 866 667

4 866 667

0

333 333

333 333

0

800 000

800 000

0

800 000

800 000

0

6 925 736

6 925 736

0

0

0

0

222 812

222 812

0

621 719

621 719

0

675 625

675 625

0

675 625

675 625

0

16 574 264

16 574 264

0

0

0

0

745 938

745 938

0

2 081 406

2 081 406

0

2 261 875

2 261 875

0

2 261 875

2 261 875

0

23 500 000

23 500 000

0

0

0

0

968 750

968 750

0

2 703 125

2 703 125

0

2 937 500

2 937 500

0

2 937 500

2 937 500

47 535 392

852 081

48 387 473

7 671 685

0

7 671 685

8 564 506

-1 069 295

7 495 211

8 564 507

-1 245 767

7 318 740

8 564 507

-1 245 767

7 318 740

11 130 195

-3 811 455

7 318 740

1 420 729

-851 247

569 482

138 000

0

138 000

264 882

-176 646

88 236

264 882

-211 941

52 941

264 882

-211 941

52 941

322 757

-269 816

52 941

48 956 121

834

48 956 955

7 809 685

0

7 809 685

8 829 388

-1 245 941

7 583 447

8 829 389

-1 457 708

7 371 681

8 829 389

-1 457 708

7 371 681

11 452 952

-4 081 271

7 371 681

269 367 234

4 822 883

274 190 117

43 472 865

0

43 472 865

48 532 208

-6 059 342 42 472 866

41 472 866

8 050 786

-4 823 717

3 227 069

782 000

0

782 000

1 500 996

277 418 020

-834

277 417 186

44 254 865

0

44 254 865

316 902 626

5 674 964

322 577 590

51 144 550

0

9 471 515

-5 674 964

3 796 551

920 000

0

326 374 141

0

326 374 141

52 064 550

4 718 520

7 480

4 726 000

7 650

-7 650

0

4 726 170

-170

72 760

48 532 208

-7 059 342

41 472 866

48 532 208

-7 059 342

41 472 866

63 071 122

-21 598 256

500 003

1 500 996

-1 200 996

300 000

1 500 996

-1 200 996

300 000

1 828 953

-1 528 953

300 000

50 033 204

-7 060 335 42 972 869

50 033 204

-8 260 338

41 772 866

50 033 204

-8 260 338

41 772 866

64 900 075

-23 127 209

41 772 866

51 144 550

57 096 714

-7 128 637 49 968 077

57 096 715

-8 305 109

48 791 606

57 096 715

-8 305 109

48 791 606

74 201 317

-25 409 711

48 791 606

920 000

1 765 878

-1 177 639

588 239

1 765 878

-1 412 937

352 941

1 765 878

-1 412 937

352 941

2 151 710

-1 798 769

352 941

0

52 064 550

58 862 592

-8 306 276

50 556 316

58 862 593

-9 718 046

49 144 547

58 862 593

-9 718 046

49 144 547

76 353 027 -27 208 480

49 144 547

2 709 095

54 238

2 763 333

1 962 837

-170

1 962 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 650

-7 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 726 000

2 716 745

46 588

2 763 333

1 962 837

-170

1 962 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

73 760

34 130

7 090

41 220

32 540

0

32 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

-1 000

0

1 000

-1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 760

0

73 760

35 130

6 090

41 220

32 540

0

32 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

832 680

1 320

834 000

478 075

9 572

487 647

346 383

-30

346 353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 350

-1 350

0

1 350

-1 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

834 030

-30

834 000

479 425

8 222

487 647

346 383

-30

346 353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 623 960

9 800

5 633 760

3 221 300

70 900

3 292 200

2 341 760

-200

2 341 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

-10 000

0

10 000

-10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 633 960

-200

5 633 760

3 231 300

60 900

3 292 200

2 341 760

-200

2 341 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 266

0

135 266

27 053

32 800

59 853

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 000 993

135 266

0

135 266

27 053

32 800

59 853

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 095 100

-1 000 000

2 095 100

2 095 100

-2 095 100

0

0

0

0

0

0

0

0

2 095 100

2 095 100

0

0

0

6 181 344

-2 330 712

3 850 632

2 004 900

-2 004 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 276 444

-3 330 712

5 945 732

4 100 000

-4 100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

2 095 100

2 095 100

0

0

0

35 403 510

-1 149 920

34 253 590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 743 620

-1 443 620

300 000

0

300 000

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 466 578

-1 570 918

22 895 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 210 198

-3 014 538

23 195 660

0

300 000

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 838 720

-2 443 620

2 395 100

2 095 100

-1 795 100

300 000

0

0

0

0

0

0

0

2 095 100

2 095 100

0

0

0

66 051 432

-5 051 550

60 999 882

2 004 900

-2 004 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70 890 152

-7 495 170

63 394 982

4 100 000

-3 800 000

300 000

0

0

0

0

0

0

0

2 095 100

2 095 100

0

0

0

13 992 852

708 695

14 701 547

107 000

338 000

445 000

3 133 446

-515 596

2 617 850

2 674 772

-56 922

2 617 850

2 667 843

-49 993

2 617 850

2 248 566

369 284

2 617 850

6 723 169

-3 365 628

3 357 541

3 288 000

-1 688 000

1 600 000

0

0

0

0

0

0

0

20 716 021

-2 656 933

18 059 088

3 395 000

-1 350 000

2 045 000

3 133 446

-515 596

2 617 850

2 674 772

-56 922

2 617 850

2 667 843

-49 993

2 617 850

2 248 566

369 284

2 617 850

2 190 000

183 626

2 373 626

0

100 000

100 000

547 500

0

547 500

547 500

0

547 500

547 500

0

547 500

547 500

0

547 500

1 050 000

-544 951

505 049

547 500

-100 000

447 500

0

0

0

0

0

0

3 240 000

-361 325

2 878 675

547 500

0

547 500

547 500

0

547 500

547 500

0

547 500

547 500

0

547 500

340 342 573

15 000

340 357 573

40 215 600

15 000

40 230 600

41 814 000

0 41 814 000

41 814 000

0

41 814 000

41 814 000

0

72 811 657

0

72 811 657

0

0

0

15 890 303

0 15 890 303

17 267 398

0

17 267 398

15 638 015

0

413 154 230

15 000

413 169 230

40 215 600

15 000

40 230 600

57 704 303

0

57 704 303

59 081 398

0

59 081 398

57 452 015

0

2 409 631

0

2 409 631

235 754

630 525

866 279

0

0

0

0

0

0

0

2 409 631

0

2 409 631

235 754

630 525

866 279

0

0

0

0

0

0

0

8 310 582

970 000

9 280 582

3 030 000

100 000

3 130 000

1 937 720

770 000

2 707 720

0

100 000

100 000

0

120 000

0

120 000

95 000

0

95 000

0

0

0

0

0

0

0

8 430 582

970 000

9 400 582

3 125 000

100 000

3 225 000

1 937 720

770 000

2 707 720

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

0

18 118 386

0

18 118 386

0

0

0

2 081 983

0

2 081 983

9 838 038

0

9 838 038

6 198 365

0

6 198 365

0

0

0

0

0

0

0

547 500

0

547 500

41 814 000

39 137 029

0

39 137 029

15 638 015

14 104 284

0

14 104 284

57 452 015

53 241 313

0

53 241 313

0

0

0

0

0

0
0

0
0
0

3 877 509

-42 131

3 835 378

2 170 000

0

2 170 000

1 197 363

0

1 197 363

0

0

0

0

0

0

0

0

21 995 895

-42 131

21 953 764

2 170 000

0

2 170 000

3 279 346

0

3 279 346

9 838 038

0

9 838 038

6 198 365

0

6 198 365

0

0

0

18 087 110

0

18 087 110

0

0

0

2 423 007

0

2 423 007

9 119 551

0

9 119 551

6 544 552

0

6 544 552

0

0

0

4 990 656

221

4 990 877

2 768 000

0

2 768 000

616 844

0

616 844

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 077 766

221

23 077 987

2 768 000

0

2 768 000

3 039 851

0

3 039 851

9 119 551

0

9 119 551

6 544 552

0

6 544 552

0

0

0

17 718 263

-181 354

17 536 909

2 169 000

0

2 169 000

2 000 000

0

2 000 000

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

17 718 263

-181 354

17 536 909

2 169 000

0

2 169 000

2 000 000

0

2 000 000

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

0

37 406 178

51 707

37 457 885

298 000

0

298 000

9 863 176

0

9 863 176

9 863 176

0

9 863 176

0

0

0

0

0

0

37 406 178

51 707

37 457 885

298 000

0

298 000

9 863 176

0

9 863 176

9 863 176

0

9 863 176

0

0

0

0

0

0

43 542 678

2 463

43 545 141

15 589 151

0

15 589 151

26 432 830

0 26 432 830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 542 678

2 463

43 545 141

15 589 151

0

15 589 151

26 432 830

0

26 432 830

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 853 786

7 480

4 861 266

2 736 148

87 038

2 823 186

1 962 837

-170

1 962 667

0

0

0

0

0

0

0

0

0

409 638 308

11 686 138

421 324 446

50 359 269

-1 004 485

49 354 784

54 091 992

-1 362 079

52 729 913

53 600 779

-680 970

52 919 809

53 593 850

2 274 965

55 868 815

53 063 290

-1 966 546

51 096 744

270 199 914

4 824 203

275 024 117

43 950 940

9 572

43 960 512

48 878 591

-6 059 372

42 819 219

48 532 208

-7 059 342

41 472 866

48 532 208

-7 059 342

41 472 866

63 071 122 -21 598 256

41 472 866

82 328 446

11 220 065

93 548 511

3 835 500

-1 488 000

2 347 500

15 890 303

745 938

16 636 241

17 267 398

2 081 406

19 348 804

15 638 015

2 261 875

17 899 890

14 104 284

767 020 454

27 737 886

794 758 340

100 881 857

-2 395 875

-6 675 683 114 148 040

119 400 385

36 213 146

5 092 350

41 305 496

7 650

-7 650

0

4 504 990

4 816 667

9 321 657

18 957 589

283 333

19 240 922

12 742 917

0

12 742 917

0

0

0

15 913 655

-1 312 959

14 600 696

5 173 900

-1 105 900

4 068 000

2 202 602

643 354

2 845 956

264 882

-61 941

202 941

264 882

-211 941

52 941

322 757

-269 816

52 941

150 990 930

-6 144 081

144 846 849

23 777 501

-1 350

23 776 151

41 611 209

-1 000 993

40 610 216

12 364 172

-1 200 996

11 163 176

1 500 996

-1 200 996

300 000

1 828 953

-1 528 953

300 000

24 586 578

-1 570 918

23 015 660

95 000

0

95 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

227 704 309

-3 935 608

223 768 701

29 054 051

-1 114 900

27 939 151

48 318 801

4 459 028

52 777 829

31 586 643

-979 604

30 607 039

14 508 795

-1 412 937

13 095 858

2 151 710

-1 798 769

352 941

majątkowe
razem

środki własne
budżet państwa
inne
razem
UE
środki własne
budżet państwa
inne
razem
UE
środki własne
OGÓŁEM

wnioskowane
po zmianach WPF 2016
zmiany

WPF 2016

majątkowe

UE

OGÓŁEM majątkowe

wnioskowane
po zmianach
zmiany

WPF 2016

razem

Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki budżet
państwa
1.3.2.14
Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od
16
PZMiUW Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa
(granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)

ODÓŁEM bieżące

po zmianach

razem

razem

1.3.1.6
1.3.2.6
DT

8

2018

bieżące

budżet UE

środki własne

6

7

2017

WPF 2016

środki własne
nowe
SI

6

2016

Źródło finansowania

budżet UE

1

5

Wartość zadania ogółem

budżet państwa
inne
razem

98 485 982 120 823 723

-5 658 906 113 741 479 117 764 073

2 261 875

16 366 159

-2 522 502 115 241 571 130 238 696 -21 302 927

108 935 769

41 066 932

5 099 830

46 166 762

2 743 798

79 388

2 823 186

6 467 827

4 816 497

11 284 324

18 957 589

283 333

19 240 922

12 742 917

0

12 742 917

0

0

0

425 551 963

10 373 179

435 925 142

55 533 169

-2 110 385

53 422 784

56 294 594

-718 725

55 575 869

53 865 661

-742 911

53 122 750

53 858 732

2 063 024

55 921 756

53 386 047

-2 236 362

51 149 685

421 190 844

-1 319 878

419 870 966

67 728 441

8 222

67 736 663

90 489 800

-7 060 365

83 429 435

60 896 380

-8 260 338

52 636 042

50 033 204

-8 260 338

41 772 866

64 900 075 -23 127 209

41 772 866

106 915 024

9 649 147

116 564 171

3 930 500

-1 488 000

2 442 500

15 890 303

745 938

16 636 241

17 267 398

2 081 406

19 348 804

15 638 015

2 261 875

17 899 890

14 104 284

23 802 278 1 018 527 041

129 935 908

-2 216 655 166 925 869

150 987 028

994 724 763

-3 510 775 126 425 133 169 142 524

-6 638 510 144 348 518 132 272 868

2 261 875

16 366 159

-3 935 439 128 337 429 132 390 406 -23 101 696

109 288 710

Ponadto zmiany w WPF obejmują zmiany dwóch nazw zadań:
1) z "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica-Strzyżów-Warzyce" na "Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988",
2) z "Rozbudowa nowego odcinka DW 987 ul.Księżomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP 1334 R" na "Przebudowa / Rozbudowa drogi wojewódzkiej 987 na odcinku od ul.Księżomost w m. Sędziszów Małopolski do DK 94 wraz z budową ronda na DP nr +1334 R".

wróć

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian WPF z dnia 29 marca 2016r

WPF

11

12

13

14

15

15

16

2021

2022

2023

2024

2025

razem zmiany w latach 2016-2025

razem nakłady poniesione do końca 2015r.

wnioskowan
po zmianach
e zmiany

WPF 2016

wnioskowan
po zmianach WPF 2016
e zmiany

WPF 2016

wnioskowan
po zmianach WPF 2016
e zmiany

wnioskowan po
e zmiany
zmianach

wnioskowan po
e zmiany
zmianach

WPF 2016

nakłady
poniesione do
końca 2015 r.

wnioskowane
po zmianach
zmiany

WPF 2016

17

po zmianach
wnioskowane
do końca 2015
zmiany
r.

razem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 100 000

5 100 000

0

0

0

5 100 000

0

800 000

800 000

0

800 000

800 000

0

800 000

800 000

0

0

0

0

0

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

0

4 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

900 000

900 000

0

0

0

900 000

0

800 000

800 000

0

800 000

800 000

0

800 000

800 000

0

0

0

0

0

0

0

4 900 000

4 900 000

0

0

0

4 900 000

0

800 000

800 000

0

800 000

800 000

0

800 000

800 000

0

0

0

0

0

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

0

4 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000 000

6 000 000

0

0

0

6 000 000

0

800 000

800 000

0

800 000

800 000

0

800 000

800 000

0

0

0

0

0

0

0

10 000 000

10 000 000

0

0

0

10 000 000

0

2 196 361

2 196 361

0

675 625

675 625

0

675 625

675 625

0

675 625

675 625

0

506 719

506 719

0

6 925 736

6 925 736

0

0

0

6 925 736

0

741 139

741 139

0

2 261 875

2 261 875

0

2 261 875

2 261 875

0

2 261 875 2 261 875

0

1 696 406 1 696 406

0

16 574 264

16 574 264

0

0

0

16 574 264

0

2 937 500

2 937 500

0

2 937 500

2 937 500

0

2 937 500

2 937 500

0

2 937 500 2 937 500

0

2 203 125 2 203 125

0

23 500 000

23 500 000

0

0

0

23 500 000

0

3 789 329

3 789 329

0

3 789 329

3 789 329

0

1 632 403

1 632 403

0

0

0

0

0

0

44 495 400

1 838 777

46 334 177

3 039 992

-986 696

2 053 296

48 387 473

0

52 941

52 941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 255 403

-817 403

438 000

165 326

-33 844

131 482

569 482

0

3 842 270

3 842 270

0

3 789 329

3 789 329

0

1 632 403

1 632 403

0

0

0

0

0

0

45 750 803

1 021 374

46 772 177

3 205 318

-1 020 540

2 184 778

48 956 955

0 21 472 865

21 472 865

0 21 472 865 21 472 865

0

9 250 330

9 250 330

0

0

0

0

0

0 252 140 611

10 419 778

262 560 389

17 226 623

-5 596 895

11 629 728

274 190 117

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 113 941

-4 631 938

2 482 003

936 845

-191 779

745 066

3 227 069

9 250 330

0

300 000

300 000

0 21 772 865

21 772 865

0 21 472 865 21 472 865

0

9 250 330

0

0

0

0

0

0 259 254 552

5 787 840

265 042 392

18 163 468

-5 788 674

12 374 794

277 417 186

0 25 262 194

25 262 194

0 25 262 194 25 262 194

0 10 882 733 10 882 733

0

0

0

0

0

0 296 636 011

12 258 555

308 894 566

20 266 615

-6 583 591

13 683 024

322 577 590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 369 344

-5 449 341

2 920 003

1 102 171

-225 623

876 548

3 796 551

0 25 262 194 25 262 194

0 10 882 733 10 882 733

0

0

0

0

0

0 305 005 355

6 809 214

311 814 569

21 368 786

-6 809 214

14 559 572

326 374 141
4 726 000

0

352 941

352 941

0 25 615 135

25 615 135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 671 932

54 068

4 726 000

46 588

-46 588

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 650

-7 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 679 582

46 418

4 726 000

46 588

-46 588

0

4 726 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66 670

7 090

73 760

6 090

-6 090

0

73 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

-1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 670

6 090

73 760

6 090

-6 090

0

73 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

824 458

9 542

834 000

8 222

-8 222

0

834 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 350

-1 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

825 808

8 192

834 000

8 222

-8 222

0

834 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 563 060

70 700

5 633 760

60 900

-60 900

0

5 633 760

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

-10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 573 060

60 700

5 633 760

60 900

-60 900

0

5 633 760

0

0

0

27 053

32 800

59 853

108 213

-32 800

75 413

135 266

0

0

0

27 053

32 800

59 853

108 213

-32 800

75 413

135 266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 095 100

0

2 095 100

1 000 000

-1 000 000

0

2 095 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 004 900

-2 004 900

0

4 176 444

-325 812

3 850 632

3 850 632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 100 000

-2 004 900

2 095 100

5 176 444

-1 325 812

3 850 632

5 945 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 403 510

-1 149 920

34 253 590

34 253 590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

300 000

1 743 620

-1 743 620

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 466 578

-1 570 918

22 895 660

22 895 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

300 000

26 210 198

-3 314 538

22 895 660

23 195 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 095 100

300 000

2 395 100

2 743 620

-2 743 620

0

2 395 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 004 900

-2 004 900

0

64 046 532

-3 046 650

60 999 882

60 999 882

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 100 000

-1 704 900

2 395 100

66 790 152

-5 790 270

60 999 882

63 394 982

1 445 225

253 227

1 698 452

572 000

0

572 000

572 000

0

572 000

572 000

0

572 000

0

0

0

13 992 852

338 000

14 330 852

0

370 695

370 695

14 701 547

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 288 000

-1 688 000

1 600 000

3 435 169

-1 677 628

1 757 541

3 357 541

1 445 225

253 227

1 698 452

572 000

0

572 000

572 000

0

572 000

572 000

0

572 000

0

0

0

17 280 852

-1 350 000

15 930 852

3 435 169

-1 306 933

2 128 236

18 059 088

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 190 000

100 000

2 290 000

0

83 626

83 626

2 373 626

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

547 500

-100 000

447 500

502 500

-444 951

57 549

505 049

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 737 500

0

2 737 500

502 500

-361 325

141 175

2 878 675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 204 794 629

15 000

204 809 629

135 547 944

0

135 547 944

340 357 573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 900 000

0

62 900 000

9 911 657

0

9 911 657

72 811 657

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 267 694 629

15 000

267 709 629

145 459 601

0

145 459 601

413 169 230

0

0

0

0

0

0

0

0

235 754

630 525

866 279

2 173 877

-630 525

1 543 352

2 409 631

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

235 754

630 525

866 279

2 173 877

-630 525

1 543 352

2 409 631

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 967 720

970 000

5 937 720

3 342 862

0

3 342 862

9 280 582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 000

0

95 000

25 000

0

25 000

120 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 062 720

970 000

6 032 720

3 367 862

0

3 367 862

9 400 582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 118 386

0

18 118 386

0

0

0

18 118 386

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 367 363

0

3 367 363

510 146

-42 131

468 015

3 835 378

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 485 749

0

21 485 749

510 146

-42 131

468 015

21 953 764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 087 110

0

18 087 110

0

0

0

18 087 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 384 844

0

3 384 844

1 605 812

221

1 606 033

4 990 877

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 471 954

0

21 471 954

1 605 812

221

1 606 033

23 077 987

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 169 000

0

5 169 000

12 549 263

-181 354

12 367 909

17 536 909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 169 000

0

5 169 000

12 549 263

-181 354

12 367 909

17 536 909

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 024 352

0

20 024 352

17 381 826

51 707

17 433 533

37 457 885

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 024 352

0

20 024 352

17 381 826

51 707

17 433 533

37 457 885

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 021 981

0

42 021 981

1 520 697

2 463

1 523 160

43 545 141
43 545 141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 021 981

0

42 021 981

1 520 697

2 463

1 523 160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 698 985

86 868

4 785 853

154 801

-79 388

75 413

4 861 266

1 445 225

7 038 917

8 484 142

572 000

5 264 954

5 836 954

572 000

3 108 028

3 680 028

572 000

675 625 1 247 625

0

506 719

506 719 267 870 405

13 855 128

281 725 533

141 767 903

-2 168 990

139 598 913

421 324 446

0 21 472 865

21 472 865

0 21 472 865 21 472 865

0

9 250 330

9 250 330

0

0

0

0

0 252 965 069

10 429 320

263 394 389

17 234 845

-5 605 117

11 629 728

275 024 117

0

0

2 261 875

2 261 875

0

2 261 875 2 261 875

0

1 696 406 1 696 406

66 735 500

15 086 264

81 821 764

15 592 946

-3 866 199

11 726 747

93 548 511

572 000 14 620 233 15 192 233

572 000

2 937 500 3 509 500

0

2 203 125 2 203 125 592 269 959

39 457 580

631 727 539

174 750 495

-11 719 694

163 030 801

794 758 340
41 305 496

0

741 139

741 139

1 445 225 29 252 921

30 698 146

2 261 875

2 261 875

572 000 28 999 694 29 571 694

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 213 146

5 092 350

41 305 496

0

0

0

0

52 941

52 941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 229 023

-953 303

7 275 720

7 684 632

-359 656

7 324 976

14 600 696

0

300 000

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 082 831

-4 633 288

76 449 543

69 908 099

-1 510 793

68 397 306

144 846 849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 000

0

95 000

24 491 578

-1 570 918

22 920 660

23 015 660

0

352 941

352 941

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 125 620 000

-494 241

125 125 759

102 084 309

-3 441 367

98 642 942

223 768 701

0

0

0

0

40 912 131

5 179 218

46 091 349

154 801

-79 388

75 413

46 166 762

675 625 1 247 625

0

506 719

506 719 276 099 428

12 901 825

289 001 253

149 452 535

-2 528 646

146 923 889

435 925 142

0

0 334 047 900

419 870 966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 445 225

7 091 858

8 537 083

572 000

5 264 954

5 836 954

572 000

3 108 028

3 680 028

572 000

0 21 772 865

21 772 865

0 21 472 865 21 472 865

0

9 250 330

9 250 330

0

0

0

5 796 032

339 843 932

87 142 944

-7 115 910

80 027 034

0

0

2 261 875

2 261 875

0

2 261 875 2 261 875

0

1 696 406 1 696 406

66 830 500

15 086 264

81 916 764

40 084 524

-5 437 117

34 647 407

116 564 171

572 000 14 620 233 15 192 233

572 000

2 937 500 3 509 500

0

2 203 125 2 203 125 717 889 959

38 963 339

756 853 298

276 834 804

-15 161 061

261 673 743

1 018 527 041

0

741 139

741 139

1 445 225 29 605 862

31 051 087

2 261 875

2 261 875

572 000 28 999 694 29 571 694

0

0

wróć

Załącznik nr 2 do uzasadnienia do Uchwały Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian WPF
z dnia 29 marca 2016r.

Zestawienie zmian wskaźników spłaty zadłużenia w latach 2016 -2025
Wyszczególnienie

Lp.

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF

1

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

6,71%

4,70%

4,69%

6,96%

7,47%

10,31%

7,57%

8,69%

8,21%

3,89%

12,40%

13,16%

10,91%

9,77%

9,10%

11,03%

14,57%

17,07%

19,82%

21,10%

6,73%

4,71%

4,71%

7,01%

7,70%

9,93%

7,58%

8,82%

8,46%

4,15%

12,55%

13,43%

11,24%

10,00%

9,14%

11,28%

14,21%

16,26%

18,45%

20,25%

0,02%

0,01%

0,02%

0,05%

0,23%

-0,38%

0,01%

0,13%

0,25%

0,26%

0,15%

0,27%

0,33%

0,23%

0,04%

0,25%

-0,36%

-0,81%

-1,37%

-0,85%

5,69%

8,46%

6,22%

2,81%

1,63%

0,72%

7,00%

8,38%

11,61%

17,21%

5,82%

8,72%

6,53%

2,99%

1,44%

1,35%

6,63%

7,44%

9,99%

16,10%

0,13%

0,26%

0,31%

0,18%

-0,19%

0,63%

-0,37%

-0,94%

-1,62%

-1,11%

WPF luty
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązańwiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF

2

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wiersz 9.4 z zał. Nr 1 do WPF

3
WPF marzec
4

5
6

7
8

9

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wiersz 9.6.1 z zał. Nr 1 do WPF

zmiana wskaźnika planowanej spłaty (pozycja 3 - 1)
zmiana dopuszczalnego wskaźnika spłaty (pozycja 4 - 2)

relacja przed zmianą (pozycja 2 - 1)
relacja po zmianie (pozycja 4 - 3)

zmiana relacji (pozycja 8 - 7)

wróć

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr …./…/16
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
2016r.

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025
Przygotowując przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową dołożono wszelkich
starań w zakresie przygotowania prognoz wielkości w niej zawartych, tak aby
założone kwoty dochodów budżetowych (zgodnie z możliwą do zastosowania w tym
przypadku

zasadą

ostrożnej

wyceny)

były

możliwe

do

zrealizowania.

Ich

wprowadzenie do planu roku budżetowego, jak również lat następnych było
poprzedzone analizą ekonomiczną dokonaną na podstawie:
 przewidywań środowisk ekonomicznych, w tym Ministerstwa Finansów w stosunku
do wielkości makroekonomicznych,
 sprawozdania z wykonania dochodów za lata ubiegłe – w odniesieniu do
pozyskiwanych dochodów w podziale na poszczególne źródła dochodów,
 planowane czy przewidywane zmiany przepisów prawa.
Wg prognoz Ministerstwa Finansów:
 dynamika wzrostu PKB w latach 2017– 2019 wynosić będzie 103,9% - 104%,
 indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2017– 2019
wynosić będzie 101,8% - 102,5%,
 dynamika wzrostu PKB w latach 2020 – 2025 wynosić będzie 103% - 103,8%,
 indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI w latach 2020 – 2025
wynosić będzie 102,5%.
Kierując się powyższymi informacjami przyjęto następujące założenia:
1. W zakresie dochodów:
1) Dochody budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych
(wiersz 1.1.2) oraz innych dochodów i opłat realizowanych przez jednostki
budżetowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu
Województwa za 2015 rok. W latach 2017 - 2025 założono stały wzrost tych
dochodów w stosunku rok do roku w wysokości 2%. W latach 2017 – 2023
zaplanowano

dochody

z

tytułu
1

czynszu

dzierżawnego

związanego

wróć

z eksploatacją infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu „Sieć
Szerokopasmowa

Polski

Wschodniej

-

Województwo

Podkarpackie”

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
2) Dochody budżetu Województwa z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych (wiersz 1.1.1) zaplanowano w oparciu o zawiadomienie Ministra
Finansów wydane na 2016 rok przyjmując w kolejnych latach stały wzrost tych
dochodów w stosunku rok do roku w wysokości 2%.
3) Ponieważ

kwoty

subwencji

ogólnej

(wiersz

1.1.4)

kształtują

się

nierównomiernie na przestrzeni lat, dla wyliczenia poszczególnych części
subwencji na lata 2017 – 2025, przyjęto następujące zasady:
a) w

zakresie

części

oświatowej

dochody

zaplanowano

w

oparciu

o zawiadomienie Ministra Finansów wydane na 2016 rok, przyjmując
w kolejnych latach stały wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku rok do
roku w wysokości 2%,
b) w zakresie części wyrównawczej, z uwagi na wysokie wahania
w poszczególnych latach, na 2017 rok kwotę subwencji ustalono jako
średnią arytmetyczną kwot dochodów z lat 2010 – 2016. W kolejnych
latach przyjęto stały wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku rok do roku
w wysokości 2%.
Wysokość części wyrównawczej subwencji ogólnej w latach 2010 – 2017 (w tyś zł)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

160 534

136 521

127 134

128 585

136 109

119 304

117 006

132 170

c) w zakresie części regionalnej na 2017 r., zgodnie z zapisami ustawy
o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
z 5 sierpnia 2015 roku, wydatki przyjęto na poziomie wynikającym
z zawiadomienia Ministra Finansów o wysokości subwencji na 2016 rok.
Kwota ta została utrzymana w kolejnych latach na tym samym poziomie.
4) Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań wieloletnich
(bieżących i inwestycyjnych) w ramach programów oraz wpływy środków
2
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z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych zaplanowano zgodnie z danymi
ujętymi w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały o WPF.
5) Dotacje na zadania jednoroczne zaplanowano w oparciu o decyzje wydane na
2016 r. przyjmując stały wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku 2%.
Z uwagi na incydentalny charakter dotacji na dofinansowanie budowy,
przebudowy,

remontu,

utrzymania,

ochrony

i

zarządzania

drogami

wojewódzkimi, o której mowa w ustawie o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego z 13 listopada 2003r. (Dz.U. 2015 poz. 513) r., dotacje na lata
kolejne pomniejszono nie uwzględniając dochodów z tego tytułu.
6) Wpływy ze sprzedaży mienia (wiersz 1.2.1) zaplanowano w oparciu o
przewidywaną w kolejnych latach sprzedaż działek okołolotniskowych oraz
innych zbędnych nieruchomości.
2. W zakresie wydatków:
1) Wysokość wydatków bieżących związanych z obsługą zadłużenia (wiersz
2.1.3) oraz udzielonymi poręczeniami kredytów zaciągniętych przez szpitale
(wiersz 2.1.1) ustalono w oparciu o zawarte umowy kredytów i poręczeń oraz
przewidywane koszty przyszłych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie
kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w przyszłości przyjęto na
poziomie 5,5% rocznie.
2) Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono w oparciu o stan
zatrudnienia

i

poziom

wynagrodzeń

przyjętych

do

projektu

uchwały

budżetowej na 2016 rok. Od 2017 r. przyjęto stały wzrost wynagrodzeń
w wysokości 2% rocznie (w stosunku rok do roku).
3) Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia (wiersze 11.3 – 11.3.2)
ustalono zgodnie z danymi zawartymi w wykazie przedsięwzięć, który stanowi
załącznik do uchwały o WPF. Poziom nakładów w poszczególnych latach
ujętych w WPF ustalony został przez Sejmik Województwa uchwałami
zmieniającymi zakres realizacji przedsięwzięć wieloletnich. Szczegółowy
wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi załącznik Nr 2 do WPF.
4) Wysokość

wydatków

bieżących

finansowanych

z

dotacji

związanych

z realizacją zadań wykonywanych corocznie odpowiada wysokości dotacji
przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu.
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5) Wydatki bieżące finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa
związane z utrzymaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego, jednostek
budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność
bieżącą zostały oszacowane w oparciu o analizę wydatków ponoszonych
w latach poprzednich oraz przyjętych w projekcie budżetu Województwa na
2016 rok. Od 2017 r. przyjęto stały wzrost wydatków w wysokości 2% rocznie
(w stosunku rok do roku).
W latach 2017 – 2025 zaplanowano finansowanie ze środków własnych
wydatków, które w roku 2016 finansowane będą z dotacji na dofinansowanie
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami
wojewódzkimi, o której mowa w ustawie o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego z 13 listopada 2003r. (Dz.U. 2015 poz. 513) r.
Ponadto w latach 2017 – 2025 zaplanowano wydatki na przyszłe
przedsięwzięcia wieloletnie bieżące (w roku 2017 w kwocie 5 mln zł, w latach
2018 – 2020 w kwocie 18 mln zł rocznie, w latach 2021 – 2025 w kwocie
56 mln zł rocznie).
6) Wydatki

majątkowe

finansowane

ze

środków

własnych

Samorządu

Województwa nieujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF zostały ustalone
w kwotach umożliwiających zachowanie dopuszczalnego poziomu relacji
limitów spłaty zadłużenia, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach
publicznych. Wysokość tych wydatków uzależniona będzie od wysokości
dochodów własnych osiąganych w danym roku budżetowym oraz od
rzeczywistego kształtowania się wydatków bieżących.
3. Wynik budżetu
W roku 2016 zaplanowano nadwyżkę (wiersz 3), która w całości zostaje
przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
W roku 2017 zaplanowano deficyt budżetu (wiersz 3), który zostanie
sfinansowany przychodami z tytułu:
a) wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetu na 2015r. (wiersz 4.2.1)
b) kredytu długoterminowego ( wiersz 4.3.1),
W roku 2018 zaplanowano deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany
przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.
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W latach 2019 – 2025 zaplanowano nadwyżkę budżetu (wiersz 3), która w całości
zastaje przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup
obligacji (wiersz 10 – 10.1).
4. W zakresie przychodów (wiersz 4) i rozchodów (wiersz 5):
1) Przychody budżetu w latach 2016 – 2019 z tytułu spłaty pożyczek udzielonych
z budżetu ustalono w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczek (wiersz
4.4). Środki te przeznacza się na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i
wykup obligacji.
2) Przychody budżetu w latach 2016 – 2020 z tytułu wolnych środków
pozostających po rozliczeniu budżetu na 2015r. (wiersz 4.2) ustalono:
a) w latach 2016 oraz 2019-2020 na spłatę rat zaciągniętych kredytów,
pożyczek i wykup obligacji;
b) w latach 2017 - 2018 na finansowanie planowanego deficytu budżetu
oraz na spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji,
3) Przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych (wiersz 4.3)
zaciąganych w latach:
a) 2017 – 2018 ustalono w kwotach niezbędnych do sfinansowania
planowanego deficytu budżetu i spłat rat zaciągniętych kredytów,
pożyczek i wykupu obligacji, niemających pokrycia w przychodach z tytułu
spłaty pożyczek udzielanych z budżetu oraz wolnych środków,
b) 2019 – 2021 ustalono w kwotach niezbędnych do sfinansowania spłat rat
zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji, niemających
pokrycia w nadwyżce budżetu oraz przychodach z tytułu spłaty pożyczek
udzielanych z budżetu,
4) Rozchody budżetu (wiersz 5.1) ustalono z przeznaczeniem na spłatę rat
kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w oparciu o umowy
zawarte z bankami.
Spłatę rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 - 2021
ustalono na lata 2020 – 2025.
Na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych ze wskaźników
spłaty zadłużenia, o których mowa w art. 243 ust. 1, wyłączona została spłata rat
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kredytów w kwotach ujętych w wierszu 5.1.1.2 wraz z należnymi odsetkami
w kwotach ujętych w wierszu 2.1.3.1.2.
5. Dług publiczny
Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (wiersz 6) jest wynikiem
przeliczenia: kwota długu z poprzedniego roku plus dług planowany do
zaciągnięcia w roku budżetowym

minus dług planowany do spłaty w roku

budżetowym.
6. Zachowanie relacji o których mowa w art. 242 – 243 ustawy o finansach
publicznych.
1) Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący j.s.t nie
może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż
planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat
ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych
papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta
obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych po roku budżetowym
objętych wieloletnią prognozą finansową.
W wierszach 8.1, 8.2 wykazano kwoty nadwyżek wynikających z ww.
rozliczeń.
2) Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty
przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek wraz z
odsetkami oraz wykupem obligacji wraz z odsetkami do planowanych
dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich
trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze
sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów
ogółem. Relacja ta dla każdej jednostki samorządowej kształtuje się na
innym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na
działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze
sprzedaży majątku.
W wierszach 9.1 – 9.6.1 przedstawiono wyliczenie relacji, o której mowa w
art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz przedstawiono informacje
dotyczące dotrzymania wymogów wynikających z tego przepisu dla
poszczególnych lat ujętych w WPF.
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7. Założenia w zakresie limitów upoważnień:
Limity

upoważnień

dla

poszczególnych

przedsięwzięć

dotyczą

lat

następujących po roku budżetowym 2016. Wartości limitów przyjęto w oparciu
o limity wydatków z uwzględnieniem już zaciągniętych zobowiązań.
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Uchwała Nr
/
/16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia
2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie prawa własności
nieruchomości przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie.
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 j.t. z późn. zm.), art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.
1774 j.t. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr XXVII/493/12 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania
mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Pod. z 2012 r. poz. 2958)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
1.

2.

§1
Wyraża się zgodę na nabycie przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Krośnie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Przemysłowa
m. Krosna, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki
nr 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/39 i 4/58 o łącznej powierzchni
2,8435 ha będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w użytkowaniu
wieczystym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.
Nabycie prawa własności nieruchomości o których mowa w ust. 1 zostanie
w całości zrealizowane ze środków własnych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Krośnie.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Krośnie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Działając zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 j.t. z późn. zm.) oraz § 8
Uchwały Nr XXVII/493/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada
2012 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego,
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie wystąpił
z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
położonych w obrębie Przemysłowa m. Krosna, oznaczonych w operacie ewidencji
gruntów i budynków jako działki nr 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 4/11, 4/12, 4/39 i 4/58
o łącznej powierzchni 2,8435 ha. Działki te stanowią własność Skarbu Państwa
i pozostają w użytkowaniu wieczystym WORD w Krośnie.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie posiada środki na nabycie
prawa własności nieruchomości a także na ich właściwe zagospodarowanie
w szczególności poprzez wybudowanie ośrodka techniki jazdy stopnia
podstawowego o infrastrukturze wynikającej z rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie
doskonalenia techniki jazdy oraz na poprawę infrastruktury dostosowującej warunki
egzaminowania do realizacji nowych przepisów określonych w rozporządzeniu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r.
w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
instruktorów i wykładowców.
Obecnie roczna opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wynosi ok. 30
tys. zł, szacunkowa wartość nabycia prawa własności wynosić będzie ok. 400 tys. zł.
Pozbycie się stałej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, stanowiącej
koszty działalności WORD będzie miało w przyszłości pozytywny wpływ na wynik
finansowy jednostki.
Departament Dróg i
zaopiniował wniosek WORD.

Publicznego

Transportu

Zbiorowego

pozytywnie
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Uchwała Nr
/
/16
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia………………2016 r.
w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mielec
oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mielec
Na podstawie art. 18 pkt 1 i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 ze zm.), art. 43 ust. 2a ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), art. 22 ust. 2
i ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 32, poz. 159) oraz rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 995),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Likwiduje się aglomerację Mielec wyznaczoną rozporządzeniem Nr 185/06
Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia
aglomeracji Mielec (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 158, poz. 2738 z późn. zm.).
§2
Traci moc rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego, o którym mowa w § 1.
§3
Wyznacza się, na terenie Gminy Miejskiej Mielec, Gminy Mielec, Gminy Tuszów
Narodowy i Gminy Przecław, aglomerację Mielec o równoważnej liczbie
mieszkańców 73 411, zlokalizowaną na terenie miejscowości:
a) Miasto Mielec;
b) Chorzelów, Chrząstów, Złotniki – Gmina Mielec;
c) Malinie – Gmina Tuszów Narodowy;
d) Tuszyma, Biały Bór, Dobrynin, Rzemień – Gmina Przecław;
z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mielec.
§4
Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w § 3 oznaczone są na mapie
stanowiącej załącznik do uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), sejmik województwa wyznacza aglomeracje,
w drodze uchwały. Zgodnie z art. 43 ust. 2b Prawa wodnego wyznaczenie
aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez marszałka województwa z właściwym
dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a w zakresie obszarów
objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody z właściwym regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin.
Pod pojęciem aglomeracji należy rozumieć teren, na którym zaludnienie lub
działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne
były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu
zrzutu tych ścieków.
Sposób wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji określa rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 995).
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy –
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159)
aglomerację wyznaczoną przed dniem 15 listopada 2008 r. sejmik województwa
może zlikwidować w drodze uchwały, z dniem likwidacji tej aglomeracji traci moc akt
prawa miejscowego, którym aglomeracja ta została wyznaczona.
Zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami, Wojewoda Podkarpacki
wyznaczył rozporządzeniem nr 185/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie
wyznaczenia aglomeracji Mielec (Dz. Urz. Woj. Podka. Nr 158, poz. 2738),
zmienionym rozporządzeniem nr 30/07 z dnia 18 maja 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Podka.
Nr 41, poz. 1093) aglomerację Mielec, o równoważnej liczbie mieszkańców 115 649,
zlokalizowaną na terenie miejscowości: Miasto Mielec; Rzędzianowice, Wola
Mielecka, Podleszany, Książnice, Boża Wola, Goleszów, Wola Chorzelowska,
Chorzelów, Chrząstów, Złotniki, Trześń – Gmina Mielec; Malinie, Tuszów Narodowy,
Tuszów Mały, Ławnica, Borki Nizińskie, Babicha, Grochowe, Czajkowa, Jaślany,
Pluty, Sarnów, Dębiaki, Józefów – Gmina Tuszów Narodowy; Rzemień, Tuszyma,
Biały Bór, Dobrynin – Gmina Przecław, z trzema oczyszczalniami ścieków w Mielcu
i jedną w Rzemieniu.
Prezydent Miasta Mielca przedłożył propozycję planu aglomeracji, wraz
z wnioskiem o zmianę jej granic. Przedmiotowa zmiana aglomeracji wynika
z konieczności dostosowania jej do wymogów obecnie obowiązujących przepisów,
w szczególności ww. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wyznaczania
aglomeracji oraz konieczności uaktualnienia określonej dla aglomeracji RLM w związku z przeprowadzoną analizą, która wykazała, że na niektórych terenach
objętych uprzednio wyznaczoną aglomeracją, wskaźnik koncentracji długości
zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej jest zbyt niski.
Zgodnie z przedstawioną propozycją planu nowej aglomeracji, aglomeracja
Mielec z oczyszczalnią ścieków w m. Mielec zlokalizowana zostanie na terenie
miejscowości: Miasto Mielec; Chorzelów, Chrząstów, Złotniki – Gmina Mielec; Malinie
– Gmina Tuszów Narodowy oraz Tuszyma, Biały Bór, Dobrynin, Rzemień – Gmina
Przecław. Szczegółowe granice aglomeracji określone zostały w załączniku do
uchwały.
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Na obszarze aglomeracji istnieje 332,4 km sieci kanalizacyjnej. Ponadto
planuje się budowę 46,6 km nowej sieci kanalizacyjnej. Na terenie aglomeracji
zameldowanych jest 72 470 mieszkańców, ponadto zarejestrowanych jest 353 miejsc
noclegowych.
W aglomeracji powstają ścieki przemysłowe, których RLM wynosi 588.
Wskaźnik koncentracji dla aglomeracji Mielec, wyliczony jako stosunek
przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną liczby
mieszkańców aglomeracji (527 osób) do długości tej sieci (4,3 km), jest równy
123 mk/1 km sieci, przez co spełnia warunek § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic
aglomeracji (DZ.U. z 2014 r. poz. 995).
Dla terenów znajdujących się w obszarze strefy ochronnej ujęcia wody
wyznaczonej rozporządzeniem Nr 5/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia
strefy ochronnej dla ujęcia wody powierzchniowej „Wojsław” z rzeki Wisłoki w km
21+500 w miejscowości Mielec (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2013 r. poz. 1994, z późn.
zm.) wskaźnik koncentracji, wyliczony jako stosunek przewidywanej do obsługi przez
planowaną do budowy sieć kanalizacyjną liczby mieszkańców aglomeracji (3 798
osób) oraz łóżek noclegowych (15) do długości tej sieci (42,3 km), jest równy
90,1 mk/1 km sieci, przez co spełnia warunek § 3 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru
i granic aglomeracji (DZ.U. z 2014 r. poz. 995).
Na terenie aglomeracji powstaje około 7 399 m3/d ścieków komunalnych.
Średnie wartości wskaźników w ściekach komunalnych dopływających do
oczyszczalni ścieków w Mielcu wynoszą z: Gminy Miejskiej Mielec: BZT5 – 240,5
mgO2/dm3, ChZT – 524,2 mgO2/dm3, zawiesina ogólna – 289,0 mg/dm3, azot ogólny
– 50,0 mg/dm3, fosfor ogólny – 5,25 mg/dm3; Gminy Mielec: BZT5 – 412,0 mgO2/dm3,
ChZT – 989,0 mgO2/dm3, zawiesina ogólna – 262,0 mg/dm3, azot ogólny – 47,0
mg/dm3, fosfor ogólny – 9,6 mg/dm3; Gminy Tuszów Narodowy: BZT5 – 230,0
mgO2/dm3, ChZT – 517,5 mgO2/dm3, zawiesina ogólna – 215,0 mg/dm3, azot ogólny
– 58,0 mg/dm3, fosfor ogólny – 6,5 mg/dm3; Gminy Przecław: BZT5 – 360,0
mgO2/dm3, ChZT – 500,00 mgO2/dm3, zawiesina ogólna – 200,0 mg/dm3, azot
ogólny – 25,0 mg/dm3, fosfor ogólny – 10,0 mg/dm3.
Całkowita RLM aglomeracji wyniesie 73 411 i będzie równa sumie liczby
mieszkańców, turystów oraz RLM ścieków przemysłowych aglomeracji.
Zgodnie z § 4 ust. 5 ww. rozporządzenia w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji, zweryfikowana przez marszałka województwa
propozycja planu aglomeracji podlega uzgodnieniu i zaopiniowaniu, zgodnie z art. 43
ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.
W piśmie z dnia 21 stycznia 2016 r., znak: OS-II.7320.1.1.2016.DR Marszałek
Województwa Podkarpackiego poinformował o pozytywnym zweryfikowaniu
propozycji planu aglomeracji Mielec przedłożonej przez Prezydenta Miasta Mielca oraz
wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
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(Dyrektor RZGW) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
(RDOŚ), o uzgodnienie propozycji planu aglomeracji oraz do Gminy Miejskiej Mielec,
Gminy Mielec, Gminy Tuszów Narodowy oraz Gminy Przecław o zaopiniowanie
propozycji planu aglomeracji Mielec.
Dyrektor RZGW w Krakowie postanowieniem z dnia 11 lutego 2016 r.,
znak: ZG-424-4/16 pozytywnie uzgodnił propozycję planu aglomeracji Mielec.
RDOŚ w Rzeszowie w piśmie z dnia 26 stycznia 2016 r., znak:
WSI.400.4.2.2016.IK poinformował o pozytywnym uzgodnieniu propozycji planu
aglomeracji Mielec.
Gmina Miejska Mielec pismem z dnia 17 lutego 2016 r., znak:
DZE-DM.602.4.15.2016 pozytywnie zaopiniowała propozycję planu aglomeracji
Mielec.
Gmina Mielec pismem z dnia 2 lutego 2016 r. znak: Nr RIK 7013.1.22.2016
pozytywnie zaopiniowała propozycję planu aglomeracji Mielec.
Gmina Tuszów Narodowy pismem z dnia 22 lutego 2016 r. znak:
ITI.033.12.2016 pozytywnie zaopiniowała propozycję planu aglomeracji Mielec.
Gmina Przecław pismem z dnia 23 lutego 2016 r. znak: IDGW.602.1.2016
pozytywnie zaopiniowała propozycję planu aglomeracji Mielec.
W związku z powyższym zostały spełnione warunki ustawowe do wyznaczenia
aglomeracji Mielec w nowych granicach.
Wejście w życie niniejszej uchwały przyczyni się do rozwiązania problemu
gospodarki ściekowej na terenie Gmin: Miejskiej Mielec, Mielec, Tuszów Narodowy
oraz Przecław, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony.
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
/16
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
2016 r.
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Czajkowa

Gm. Tuszów Narodowy

Brzyście

Tuszów Narodowy
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Ławnica
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Rzędzianowice
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Złotniki

Wola Mielecka
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Książnice
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Wólka Książnicka

Kiełków
Zaborcze

Rzemień
Wylów

Gm. Przecław

LEGENDA DO MAPY AGLOMERACJI MIELEC
(DLA GMIN: GMINA MIEJSKA MIELEC, GMINA MIELEC, GMINA TUSZÓW NARODOWY)

- GRANICE OBSZARU AGLOMERACJI

Błonie

- GRANICE ADMINISTACYJNE MIEJSCOWOŚCI

Dobrynin

- GRANICE ADMINISTARCYJNE GMIN
- NATURA 2000 (OSO OBSZAR SPECIALNEJ OCHORNY PTAKÓW)
PUSZCZA SANDOMIERSKA PLH180053
- NATURA 2000 (SOO SPECIALNE OBSZARY OCHRONY SIEDLISK)
DOLNA WISŁOKA Z DOPŁYWAMI - PLH180053
- STREFA OCHRONY POŚREDNIEJ UJĘCIA WODY
- GRANICE OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIA WODY
- MIELECKO-KOLBUSZOWSKI- GŁOGOWSKI
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Przecław

- KIERUNKI SPŁYWU (PROJEKTOWANYCH I ISTNIEJĄCYCH
SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH)
- ISTNIEJĄCA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W MIELCU:
A) OBECNA/PLANOWANA PROJEKTOWA PRZEPUSTOWOŚĆ
HYDRAULICZNA
Q ŚR.D =14700[m ³d]
B)OBECNE/PLANOWANE PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE [RLM]=85750
C) OBECNE OBCIĄŻENIE HYDRAULICZNE Q ŚR.D =13810[m ³d]
(W POGODZIE SUCHEJ) (TYLKO DLA ISTNIEJĄCYCH)
D) OBECNE OBCIĄŻENIE [RLM] 64125 ( TYLKO DLA ISTNIEJĄCYCH)

Tuszyma

- ISTNIEJĄCE PRZEPOMPOWNIE:
A) OBECNA/PLANOWANA PROJEKTOWA PRZEPUSTOWOŚĆ (Q
ZAKOLE -WYDAJNOŚĆ 224,3 [m ³/h];

)/

ŚR.D

Podole

B) SMOCZKA - WYDAJNOŚĆ 270 [m ³/h ].
- MIEJSCA ZRZUTU ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z GMIN SĄSIEDNICH
TRAFIAJĄCE DO ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIELCU
- ISTNIEJĄCE UJĘCIE WODY DLA MIASTA MIELCA NA RZECE
WISŁOCE
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- projekt Uchwała Nr ………. /………. /16

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …………………… 2016 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości przez
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), oraz § 19 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/493/12
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie
zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk.
z 2012 r. poz. 2958),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w Przemyślu na
wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej byłego budynku oddziału wewnętrznego
o pow. 1 771,80 m², budynku kaplicy o pow. 54,00 m² oraz terenu przyległego do
budynków o pow. 3902 m² zlokalizowanych w byłym kompleksie szpitalnym,
w Przemyślu przy ul. Rogozińskiego 30, Spółce z o. o. „Twoja Podpora” z siedzibą
37 – 700 Przemyśl, ul. Stefana Rogozińskiego 30 z przeznaczeniem na prowadzenie
działalności medycznej, w szczególności prowadzenia domu pomocy społecznej –
zgodnie z załączoną mapą stanowiąca załącznik do uchwały.
§2
Umowa dzierżawy powierzchni wskazanej w §1 zostanie zawarta na okres do 29 lat.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zwróciło się z wnioskiem
o wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym byłego budynku
oddziału wewnętrznego o pow. 1 771,80 m², budynku kaplicy o pow. 54,00 m² oraz
terenu przyległego do budynków o pow. 3902 m² zlokalizowanych w Przemyślu przy
ul. Rogozińskiego 30, Spółce z o. o. „Twoja Podpora” z siedzibą 37 – 700 Przemyśl,
ul. Stefana Rogozińskiego 30 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
medycznej, w szczególności prowadzenia domu pomocy społecznej.
Budynki o których mowa powyżej zlokalizowane są w byłym kompleksie
szpitalnym, objętym ochroną konserwatorską. Wymagają kapitalnego remontu.
Muzeum nie posiada wystarczających środków finansowych na najbardziej pilne
roboty remontowe, dlatego też przychyliło się do wniosku Spółki z o. o. „Twoja
Podpora” dot. wydzierżawienia w/w obiektów i terenu przyległego na okres 29 lat.
Spółka zobowiązała się do przeprowadzenia generalnego remontu obiektu,
uzależnionego od pozyskania finansowych środków unijnych na ten cel.
Od dnia przejęcia przedmiotowych budynków tj. od 2006 roku Muzeum
ponosiło i ponosi wydatki na ich utrzymanie. W chwili obecnej obiekty są
nieużytkowane.
W trakcie prowadzonych negocjacji z przedstawicielami Spółki Muzeum
zgodziło się aby Spółka z o. o. „Twoja Podpora” do końca 2017 roku dzierżawiła
przedmiotową część nieruchomości nieodpłatnie z pokrywaniem pozostałych
kosztów wynikających z dzierżawy i utrzymania nieruchomości. Z uwagi także na
duży wkład finansowy jaki poniesie przyszły dzierżawca na remont budynków
i dostosowanie ich do własnych potrzeb jak również społeczno – publiczny charakter
prowadzonej działalności po 2017 roku przez pierwsze 9 lat czynsz dzierżawny za
udostępnienie pomieszczeń w budynku byłego oddziału wewnętrznego
i kaplicy wynosić miałby 1,00 zł/m2 netto miesięcznie (łącznie ok. 1 825 zł netto).
Po tym okresie czynsz za cały przedmiot umowy dzierżawy zostanie ustalony
w drodze negocjacji. Z kolei opłata za teren przyległy plasowałaby się na poziomie
200 zł netto miesięcznie. Po okresie ustania umowy, nakłady poniesione przez
Spółkę z o. o. „Twoja Podpora” na ulepszenie przedmiotu dzierżawy nie będą
podlegać zwrotowi. Ponadto przyszły dzierżawca dokona we własnym zakresie
ubezpieczenia budynków i ponosił będzie koszty przeglądów technicznych
budynków.
Należy także zauważyć, iż w poprzednich latach na podobnych warunkach
została wyrażona zgoda przez Sejmik Województwa Podkarpackiego na
wydzierżawiona części tejże nieruchomości wraz z budynkami sąsiednimi. W chwili
obecnej praktycznie większa część obiektów i terenu przyległego, objętego ochroną
konserwatorską w byłym kompleksie szpitalnym została by zagospodarowana.
Na dzień dzisiejszy przedmiotowa część nieruchomości o której mowa na
wstępie jest zbędna Muzeum dla potrzeb prowadzenia swojej działalności statutowej.
Reasumując, fakt wydzierżawienia budynków o których mowa powyżej wraz
z terenem przyległym w byłym kompleksie szpitalnym w Przemyślu przy
ul. Rogozińskiego przyniesie korzyści finansowe dla Muzeum i co najważniejsze
zapobiegnie degradacji budynków, jako obiektów zabytkowych.
W związku z faktem, iż dzierżawa części nieruchomości o której mowa na
wstępie nie koliduje z działalnością statutową Muzeum oraz pozytywną opinią
Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego wnioskuję o podjęcie
niniejszej uchwały.
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PROJEKT

UCHWAŁA NR
/
/2016
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKAPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia

marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach
Programu HORYZONT 2020
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:
§1
1. Wyraża się wolę uczestnictwa w realizacji projektu INNECO („Regionalna
transformacja w kierunku ekonomii cyrkulacyjnej w ramach strategii RIS3”) w
ramach aktualnego naboru wniosków do programu HORYZONT 2020.
2. Orientacyjny budżet projektu dla Województwa Podkarpackiego wyniesie około
1-1,5 mln EURO.
3. Finansowanie w

projekcie HORYZONT 2020 zapewnione jest na poziomie

100% kosztów.
4. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu koordynowane będą
przez

Departament

Rozwoju

Regionalnego

Województwa Podkarpackiego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urzędu

Marszałkowskiego
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UZASADNIENIE
Głównym celem projektu INNECO („Regionalna transformacja w kierunku ekonomii
cyrkulacyjnej w ramach strategii RIS3”) będzie podjęcie systemowych działań nakierowanych
na zachęcenie przedsiębiorstw, które działają w obszarach wyłonionych inteligentnych
specjalizacji województwa podkarpackiego do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym
oraz wspólne wypracowanie zindywidualizowanych rozwiązań dla firm, które zdecydują się w
pełni na zastosowanie tej koncepcji.

Realizację celu uzyska się poprzez wykorzystanie już istniejących struktur
w województwie (m.in. Panelu Inteligentnych Specjalizacji, Podkarpackiej Rady
Innowacyjności) oraz kreację nowych, jak cykl Podkarpackich Forów Ekonomii Cyrkularnej i
Podkarpackiego Centrum Analiz Ekoinnowacji, przy Katedrze Przedsiębiorczości,
Zarządzania i Ekoinnowacyjności na Politechnice Rzeszowskiej, systematyczne wizyty
studyjne, udział w konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie
projektu, badania, ich promocję i publikacje, jak i inne działania o charakterze badawczowdrożeniowym.

Od ponad 10 lat wizją województwa podkarpackiego, zgodnie ze strategią RIS2 oraz RIS3,
jest działanie na rzecz budowania pozycji regionu jako lidera kreatywnych ekoinnowacji. We
wszystkich wyłonionych inteligentnych specjalizacjach podkreśla się znaczenie ekoinnowacji
i stawia się konkretne wymagania firmom, które wpisują się w te specjalizacje.

Ekosystem wsparcia inicjatyw ekoinnowacyjnych w województwie podkarpackim jest
wzorcem dla wielu innych regionów. Istnieje ścisła współpraca między środowiskiem
naukowym, biznesowym i administracją publiczną. Dobrze rozwinięte jest również
środowisko klastrowe, co potwierdzają sukcesy podkarpackich klastrów na arenie
międzynarodowej (np. Dolina Lotnicza).

Proponowany projekt ma służyć również stworzeniu regionalnych przykładów najlepszych
praktyk dla przedsiębiorstw, które w czasie realizacji projektu nie będą jeszcze przekonane
do przejścia na ekonomię cyrkularną. Dzięki temu projekt będzie generował pozytywne
efekty w gospodarce regionu nawet po jego formalnym zakończeniu.

Przewidywany budżet projektu: 1-1,5 mln EURO przy dofinansowaniu z UE 100%.
Okres realizacji – 36 miesięcy.

Z powyższych powodów
do ogłoszonego naboru.

celowym

jest

przystąpienie

do

złożenia

projektu

wróć

Projekt
UCHWAŁA NR ......./.../16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ..... 2016 roku
w sprawie przekazania pomocy rzeczowej Starostwu Powiatowemu w Dębicy.
Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), art. 19 ust. 2 pkt. 2 i art. 21
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460
z późn. zm).
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Województwo Podkarpackie udziela pomocy rzeczowej Starostwu Powiatowemu
w Dębicy, w formie opracowanego programu funkcjonalno użytkowego na budowę
łącznika autostrady A4 (węzeł Dębica Wschód) z drogą krajową nr 4 o wartości
83 064,85 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt cztery złote
85/100).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie.
§3
Upoważnia się Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich do
podpisania protokołów przekazania dokumentacji, o której mowa w § 1 niniejszej
uchwały.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

UZASADNIENIE
W związku z tym, że większość łączników do autostrady A4 przebiega w ciągu
dróg powiatowych Beneficjenci- Starostwa Powiatowe przyjęli rolę lidera w realizacji
budowy łącznika na swoim terenie.
Obecnie planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie
realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków EFRR w ramach RPO
WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie
5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, dlatego też
zasadnym jest przekazanie Beneficjentowi (Starostwu Powiatowemu w Dębicy)
pomocy rzeczowej w formie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego na
budowę łącznika autostrady A4 (węzeł Dębica Wschód) z drogą krajową nr 4
o wartości 83 064,85 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt
cztery złote 85/100).
W związku z tym, że Starostwo Powiatowe w Dębicy pełni funkcję lidera,
będzie zgłaszało wnioski o dofinansowanie oraz będzie prowadziło postępowanie
przetargowe,

zasadnym

jest

by

posiadało

opracowaną

już

dokumentację,

wymienionego łącznika autostradowego. W związku z powyższym podjęcie uchwały
jest niezbędne, gdyż umożliwi to realizację łącznika autostradowego A4 (węzeł
Dębica Wschód).
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Projekt
UCHWAŁA NR ......./.../16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ..... 2016 roku
w sprawie przekazania
w Ropczycach.

pomocy

rzeczowej

Starostwu

Powiatowemu

Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), art. 19 ust. 2 pkt. 2 i art. 21
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460
z późn. zm).
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Województwo Podkarpackie udziela pomocy rzeczowej Starostwu Powiatowemu
w Ropczycach, w formie opracowanego programu funkcjonalno użytkowego na
budowę łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową
nr 4 o wartości 94 872,85 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset
siedemdziesiąt dwa złote 85/100).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie.
§3
Upoważnia się Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich do
podpisania protokołów przekazania dokumentacji, o której mowa w § 1 niniejszej
uchwały.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

UZASADNIENIE
W związku z tym, że większość łączników do autostrady A4 przebiega w ciągu
dróg powiatowych Beneficjenci- Starostwa Powiatowe przyjęli rolę lidera w realizacji
budowy łącznika na swoim terenie.
Obecnie planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji
projektów w procedurze konkursowej, ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata
2014 – 2020, Oś priorytetowa V. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.1
Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, dlatego też zasadnym
jest przekazanie Beneficjentowi (Starostwu Powiatowemu w Ropczycach) pomocy
rzeczowej w formie opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego na budowę
łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową nr 4 o
wartości 94 872,85 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset
siedemdziesiąt dwa złote 85/100).
W związku z tym, że Starostwo Powiatowe w Ropczycach pełni funkcję lidera,
będzie zgłaszało wnioski o dofinansowanie oraz będzie prowadziło postępowanie
przetargowe,

zasadnym

jest

by

posiadało

opracowaną

już

dokumentację,

wymienionego łącznika autostradowego. W związku z powyższym podjęcie uchwały
jest niezbędne, gdyż umożliwi to realizację łącznika autostradowego A4 (węzeł
Sędziszów Małopolski).
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PROJEKT
UCHWAŁA NR ....../......../16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ........................................
w sprawie udzielenia dotacji z Budżetu Województwa Podkarpackiego Jednostkom
Samorządu Terytorialnego realizującym zadania inwestycyjne w 2016 r. w ramach
projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) w związku z art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Udziela się pomocy finansowej następującym jednostkom samorządu
terytorialnego realizującym inwestycje w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz
Kolejowy”:
L.p.

1.

2.

3.

Jednostka samorządu
terytorialnego

Miasto Stalowa Wola

Gmina Głogów
Małopolski

Gmina Majdan
Królewski

4.

Gmina Boguchwała

5.

Gmina Wiśniowa

Nazwa zadania

Budowa sanitariatu przy pasażerskim
dworcu kolejowym Stalowa Wola
Budowa parkingu wraz z oświetleniem
i dojściem do kolejowego przystanku
osobowego – Rogoźnica na linii
kolejowej nr 71.
Budowa zatoki parkingowej na działce
ewidencyjnej nr 699 położonej w
Komorowie gmina Majdan Królewski
w pasie drogi powiatowej nr 1221
Podmurynia – Komorów
Budowa oświetlenia miejsc
postojowych przy dworcu PKP
w Boguchwale
Budowa parkingu przy stacji kolejowej
w Kalembinie

Kwota dotacji
z Budżetu
Województwa
Podkarpackiego (zł)

20 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

wróć

6.

Gmina Miasto Krosno

7.

Gmina Miejsce
Piastowe

Budowa parkingu przy ul. Decowskiego
służącego komunikacji kolejowej
w obrębie przystanku Krosno –
Polanka
Budowa miejsc postojowych przy
budynku dworca kolejowego
w Targowiskach

Miasto Jarosław

Modernizacja parkingu przed dworcem
PKP w Jarosławiu

8.

9.

10.

Gmina Sędziszów
Małopolski

Gmina Horyniec Zdrój

Modernizacja parkingów i dróg
przejazdowych, zintegrowanego węzła
przesiadkowego pomiędzy różnymi
środkami transportu pasażerskiego
w Sędziszowie Małopolskim
Budowa miejsc postojowych wraz
z droga dojazdową do terenów
kolejowych w Horyńcu-Zdroju
Razem

10 000,00

10 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00
140 000,00

§2
1. Przekazanie dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego nastąpi na
podstawie pisemnej umowy, zawartej pomiędzy Województwem Podkarpackim,
a Beneficjentami – jednostkami samorządu terytorialnego realizującymi zadania
inwestycyjne w 2016 r., która określa szczegółowe zasady i warunki udzielenia
pomocy finansowej.
§4
Wykonanie uchwały, w tym zawarcie umów z jednostkami samorządu terytorialnego,
określających przeznaczenie i sposób rozliczenia udzielonej pomocy finansowej
w formie dotacji celowej, powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

UZASADNIENIE
Mając na uwadze poprawę stanu infrastruktury około kolejowej Marszałek
Województwa Podkarpackiego powołał projekt pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
W dniu 03.09.2015 r. nastąpiło podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy
Województwem Podkarpackim, a Jednostkami Samorządu Terytorialnego
uczestniczącymi w projekcie.
Projekt pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” jest wspólną inicjatywą Województwa
Podkarpackiego oraz poszczególnych JST zlokalizowanych wzdłuż przebiegu linii
kolejowych zakładającą wzajemne współdziałanie i pomoc finansową w realizacji
zadań służących poprawie infrastruktury ułatwiającej dostęp pasażerów do
komunikacji kolejowej m.in. poprzez poprawę stanu technicznego przystanków,
budowę parkingów zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków bądź dworców.
Projekt zakłada, że funkcję inwestora dla poszczególnych robót inwestycyjnych
pełnić będzie w danym roku jednostka samorządu terytorialnego (lub kilka jednostek)
na terenie której prowadzona będzie inwestycja zgodnie z wypracowanym przez
jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane wzdłuż danej linii kolejowej
harmonogramem robót na kolejne lata lub PKP PLK S.A.
Jednostka samorządu terytorialnego prowadząca inwestycję będzie otrzymywać
dotacje celowe przeznaczone na dofinansowanie kosztów wykonania danego
zadania na podstawie art. 220 ustawy o finansach publicznych. Dotacje celowe
pochodzić będą z budżetów JST położonych wzdłuż danej linii kolejowej i z budżetu
Województwa Podkarpackiego. Dotacje będą przekazywane na podstawie umowy
w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
Stała kwota wkładu finansowego dla wszystkich JST wynosi 20 000 zł na rok.
Jednocześnie Województwo Podkarpackie zadeklarowało wsparcie finansowe dla
powyższego projektu poprzez coroczne przekazywanie ww. kwoty dla każdej linii
kolejowej na realizowane projekty.
Niniejszy projekt uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego zakłada udzielnie
w 2016 r. dotacji na realizację zadań w ramach realizacji ww. projektu na kwotę
140 000 zł.
W uchwale określa się nazwę Beneficjentów, którym udziela się dotacji, nazwy
zadań, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwoty przyznanych dotacji
z budżetu Województwa Podkarpackiego.
Uchwała w przedmiocie udzielenia pomocy finansowej dla poszczególnych jednostek
samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 r. w ramach
projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”, stanowić będzie podstawę do zawarcia
z Beneficjentami umowy o udzieleniu dotacji.
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PROJEKT
UCHWAŁA NR
/
/2016
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
W RZESZOWIE
z dnia

2016 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego przez
Województwo Podkarpackie/Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie w ramach Programu Erazmus +
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 poz. 1392, z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:

§1
Wyraża się wolę przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/ Medyczno –
Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do realizacji
projektu „Rozwijanie profesjonalizmu” w ramach Programu Erazmus+, Kształcenie
i szkolenie zawodowe, Akcja AK2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych
praktyk.
Liderem i koordynatorem projektu będzie Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie:
W związku z tym, że założone przystąpienie do realizacji projektu przez
Medyczno – Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie
w ramach programu Erazmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna nie zostało ostatecznie
sfinalizowane (partner norweski wycofał swój udział w projekcie), Dyrektor jednostki
zwrócił się do Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego z prośbą o wyrażenie zgody na przystąpienie do
międzynarodowego projektu w ramach Programu Erazmus+, Akcja kluczowa AK2współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Partnerstwa strategiczne
na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Planowany do realizacji projekt to
„Rozwijanie profesjonalizmu”. Liderem i Koordynatorem projektu będzie Medyczno –
Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie,
natomiast Partnerami: jednostki oświatowe o zbliżonym profilu działalności z Włoch oraz
Hiszpanii.
Przewidywany okres trwania projektu określono na 14 miesięcy, tj. od 1 września
2016 r. do 31 października 2017 r. Zakłada się, że całkowita wartość projektu wyniesie
ok. 57 678,00 EURO, która zostanie podzielona pomiędzy MSCKSiU w Rzeszowie oraz
partnerów projektu, przy czym Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie będzie Koordynatorem odpowiedzialnym za
realizację całego projektu. W ramach projektu planuje się m.in. podjęcie działań
związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami, tj.:
1) mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego w połączeniu
z mobilnością internetową,
2) długoterminowe wyjazdy w celu nauczania lub szkoleniowe,
3) krótkie spotkania szkoleniowe dla pracowników,
4) organizacja międzynarodowych spotkań projektowych,
5) wsparcie językowe dla uczestników projektu.
Projekt nie wymaga wnoszenia pieniężnego wkładu własnego, może
natomiast przynieść jednostce duże korzyści, gdyż ma na celu m.in. przygotowanie
kadry nauczycielskiej do pracy z młodzieżą w takim kierunku, aby zdobycie pracy poza
granicami kraju nie stwarzało absolwentom problemu. Projekt jest adresowany do kadry
nauczycielskiej oraz słuchaczy szkół biorących udział w projekcie. Dodatkowo, dzięki
różnym formom upowszechniania rezultatów oraz promocji działań projekt będzie
stanowił przykład dobrej praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego w środowisku
lokalnym i szerszym, międzynarodowym.
Ostateczne przystąpienie do projektu i podpisanie umowy partnerskiej może
nastąpić dopiero po podjęciu stosownej uchwały w tym zakresie przez Semik
Województwa Podkarpackiego. W związku z czym przygotowanie niniejszej uchwały na
bieżącym etapie jest niezbędne, celem przygotowania dokumentacji projektowej
i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (termin na złożenie wniosku do Narodowej
Agencji Programu Erazmus + o dofinansowanie projektu upływa z dniem 31 marca
2016 r.). Wniosek o dofinansowanie będzie obejmował całkowity budżet projektu 100 %.
Agencja Narodowa Programu Erasmus +, po jego zaakceptowaniu wypłaci w formie
zaliczki na realizację działań 80 % dofinansowania. Pozostałe 20 % dofinansowania
zrefundowane zostanie po zakończeniu działań i rozliczeniu wydatków w projekcie.
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PROJEKT
UCHWAŁA Nr … / … / 2016
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia ………………………………… 2016 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego
przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie w ramach programu Erasmus+ .
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt 20 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392,
z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się wolę przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/Podkarpackie
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie do realizacji projektu o roboczej nazwie
„Zróżnicowana europejska społeczność szkolna – strategie i sposoby wzmacniania
przywództwa w edukacji” w ramach programu Erasmus+, Akcja KA2 Współpraca na
rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Typ działania: Partnerstwa strategiczne
dla edukacji szkolnej/współpraca miedzy instytucjami.
Liderem i Wnioskodawcą projektu będzie Województwo Podkarpackie/Podkarpackie
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Pan Andrzej Wyczawski, p.o. dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie woli przystąpienia
przez Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie do realizacji
projektu o roboczej nazwie „Zróżnicowana europejska społeczność szkolna –
strategie i sposoby wzmacniania przywództwa w edukacji” w ramach programu
Erasmus+.
Liderem i koordynatorem projektu (Wnioskodawcą) będzie Województwo
Podkarpackie/Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Partnerami
projektu będą: EUROPASS, Teacher Trainning Centre – Włochy (Florencja), M&M
Profuture Trainning, S.L. – Hiszpania (Cornellà de Llobregat/Barcelona) oraz The
School Inspectorate of Iasi – Rumunia(Jassy (Iasi)). Wszyscy partnerzy reprezentują
instytucje i organizacje, które zajmują się doskonaleniem zawodowym nauczycieli
i dyrektorów szkół oraz rozwojem edukacji.
Przewidywany okres realizacji projektu określono (w przybliżeniu) na 2 lata, tj. od
1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Termin składania wniosków przypada na 31 marca 2016 r. W ramach projektu
planuje się podjęcie następujących działań:
1) wspieranie nauczycieli w pracy ze zróżnicowanymi grupami uczniów (takimi jak
uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl i migranci) oraz stosowanie przez nich
nowatorskich praktyk;
2) wzmocnienie roli dyrektorów szkół/kadry zarządzającej szkołą, w tym
przywództwa rozproszonego, aby umożliwić im wprowadzenie korzystnych
zmian na poziomie szkoły.
Planowany budżet projektu to około 133 310,00 Euro. Wielkość dofinansowania jak i
ww. założenia realizacji projektu mogą ulec zmianie na etapie dalszych prac oraz
ustaleń dotyczących przygotowania wniosku.
Realizacja projektu nie będzie skutkować żadnymi zobowiązaniami finansowymi
wobec Województwa Podkaropackiego.
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PROJEKT
UCHWAŁA Nr … / … / 2016
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia ………………………………… 2016 r.
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego
przez Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach programu Erazmus+
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4, art. 18 pkt 19 lit. f oraz pkt 20 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392,
z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się wolę przystąpienia przez Województwo Podkarpackie/Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie do realizacji projektu pt.
„Lifelong reading” w ramach programu Erazmus+ - sektor Edukacja szkolna, Akcja
2 Partnerstwa Strategiczne – współpraca regionów wspierająca wymianę dobrych
praktyk.
Liderem i koordynatorem projektu będzie Województwo Podkarpackie/Urząd
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Pani Halina Ukarma, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa
Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody
na koordynowanie przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie międzynarodowym
projektem „Lifelong Reading” w ramach programu Erazmus+ Akcja 2 Partnerstwa
Strategiczne.
Liderem i koordynatorem projektu (Wnioskodawcą) będzie Województwo
Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
natomiast zadania merytoryczne projektu będzie wykonywać Pedagogiczna
Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu.
Partnerami projektu będą: Gimnazjum nr 5 im. Św. Jana Kantego w Przemyślu oraz
analogiczne placówki tworzące konsorcjum w Hiszpanii (Orihuela i Redovan).
Przewidywany okres realizacji projektu określono (w przybliżeniu) na 3 lata, tj. od
września 2016 r. do sierpnia 2019 r.
Termin składania wniosków przypada na 31 marca 2016 r. W ramach projektu
planuje się podjęcie działań mających na celu rozwijanie czytelnictwa, podnoszenie
jakości edukacji szkolnej i pozaszkolnej w tym obszarze, rozwijanie kompetencji
nauczycieli, tj.:
1) organizowanie konferencji dla nauczycieli oraz lokalnego środowiska
oświatowego nt. roli czytania, metod aktywizacji czytelniczej dzieci, młodzieży i
ludzi w różnym wieku, psychologii wyboru tekstów literackich, terapeutycznej
roli książek itp.;
2) warsztaty dla nauczycieli i uczniów nt. wykorzystania otwartych zasobów
edukacyjnych w edukacji czytelniczej oraz prawa autorskiego;
3) cykl szkoleń dla nauczycieli i uczniów pt. „Technologia w służbie czytelnictwu”
(Platforma Moodle, Glogster, Story Jumper);
4) konkursy literackie i plastyczne dla dzieci i młodzieży o tematyce motywów
literackich;
5) pokazanie przykładów wykorzystania „małych form teatralnych” w rozwoju
czytelnictwa dzieci i młodzieży – zajęcia otwarte dla nauczycieli;
6) wieczorowe zamyślenia nad literaturą – międzypokoleniowe dyskusje
o literaturze;
7) miejskie akcje czytelnicze (mitingi, heppeningi, gry miejskie).
Projekt nie wymaga wnoszenia pieniężnego wkładu własnego, natomiast jednostce
może przynieść wymierne korzyści w postaci wzrostu kompetencji (udział w
zaplanowanych szkoleniach oraz wymiana doświadczeń z placówkami
zagranicznymi), promocji biblioteki w kraju i za granicą, pozyskanego sprzętu
informatyczno – dydaktycznego.
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- projekt UCHWAŁA Nr ………………
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia ………………………
w sprawie przekazania do dalszych uzgodnień projektów uchwał Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawach obszarów chronionego krajobrazu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j Dz. U. z 2015r. poz.1392 z późn. zm.) oraz art. 23 ust.3 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz. 1651 z późn.
zm.).
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje
§1
Postanawia się przyjąć projekty uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie:
1)

Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

2)

Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

3)

Kuryłowski Obszaru Chronionego Krajobrazu

4)

Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszaru Chronionego Krajobrazu

5)

Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego

6)

Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

7)

Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

8)

Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

9)

Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

10)

Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

11)

Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

12)

Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

stanowiące załączniki nr 1-12 do niniejszej uchwały i przekazać je do dalszych,
wymaganych prawem uzgodnień.
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§2
1. Załączniki Nr 1-12 przekazuje się Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Środowiska w Rzeszowie oraz właściwym miejscowo radom gmin celem
uzgodnienia.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadziła nowe brzmienie zakazu
zabudowy brzegów sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach
płynących. Ustawowe brzmienie powyższego zakazu do czasu nowelizacji
wskazywało 100 m pas od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,
jako teren objęty zakazem zabudowy nie precyzując co należy uznać za brzeg
sztucznego zbiornika wodnego ani nie podając jakie cieki należy uznać za rzeki. Po
bezskutecznym zapytaniu skierowanym do Ministerstwa Środowiska, Sejmik
Województwa Podkarpackiego podjął w latach 2013-2014 uchwały w sprawach
obszarów chronionego krajobrazu, gdzie za rzekę uznano ciek o powierzchni zlewni
pow. 100 km2 (zgodnie z Raportem Ministerstwa Środowiska dla Obszaru Dorzecza
Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE).
Za brzeg sztucznego zbiornika wodnego przyjęto maksymalną rzędną piętrzenia
zapisaną w pozwoleniu wodnoprawnym. Przywołana na wstępie ustawa o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
nowelizująca ustawę o ochronie przyrody wskazała normalny poziom piętrzenia,
określony w pozwoleniu wodnoprawnym, jako zasięg lustra wody, od którego należy
egzekwować 100 metrowy pas zakazu zabudowy. Wobec powyższego w chwili
obecnej zapisy uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach
obszarów chronionego krajobrazu są bardziej rygorystyczne niż zapisy ustawy
dlatego konieczna jest zmiana tych uchwał i dostosowanie ich zapisów do zapisów
ustawowych.
Konsultowanymi uchwałami doprecyzowano również zakres obowiązywania zakazu
zabudowy dolin rzecznych poprzez wskazanie rzek i ich odcinków, na których
obowiązuje przedmiotowy zakaz biorąc pod uwagę:
 przebieg korytarzy ekologicznych wg prof. dr hab. W. Jędrzejewskiego (na dzień
dzisiejszy nie zostały sporządzone bardziej szczegółowe opracowania dotyczące
przebiegu korytarzy ekologicznych),
 obszary

bezpośredniego

zagrożenia

Gospodarki Wodnej w Krakowie,

powodzią

wg

Regionalnego

Zarząd

oraz obszary bezpośredniego zagrożenia

powodzią wyznaczone w studiach ochrony przeciwpowodziowej,
 położenie względem obszarów NATURA 2000 oraz przedmioty ochrony dla
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ochrony których wyznaczono dany obszar.
 statusy jednolitych części wód określone w Planie Gospodarowania Wodami
Górnej Wisły
Na tym etapie prac i poziomie ogólności zapisów nie jest możliwe precyzyjne
określenie koniecznej szerokości obowiązywania zakazu dla ochrony dolin rzek i ich
korytarzy ekologicznych. Dlatego obowiązujący na terenie obszarów chronionego
krajobrazu zakaz zabudowy dolin rzecznych i brzegów zbiorników wodnych w pasie
szerokości 100 metrów nie jest zakazem obligatoryjnym. Poszczególne uchwały
w sprawach poszczególnych obszarów chronionego krajobrazu zawierają wyjątki od
zakazu:
1) Zakaz nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych w: studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych
planach

zagospodarowania

przestrzennego

i

ostatecznych

decyzjach

administracyjnych, obowiązujących w dniu wprowadzenia zakazu.
2) Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu może podlegać ograniczeniu
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach uzgodnień
projektów tych dokumentów z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli nie wpłynie to
znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru.
W trakcie tych procedur można merytorycznie, w oparciu o rzeczywistą analizę
określonego terenu rozstrzygnąć konieczność zastosowania, ograniczenia lub
odstąpienia od przedmiotowego zakazu.
W projekcie uchwały w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
doprecyzowano zapis iż na terenie Obszaru zakaz dotyczy obydwu rzek o nazwie
Złota, na odcinkach wskazanych w załączniku mapowym.
W projekcie uchwały w sprawie

Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu doprecyzowano zapis iż na terenie Obszaru zakaz dotyczy
rzeki Trześniówka, której zwyczajową, lokalną nazwą jest nazwa „Jamnica”, na
odcinkach wskazanych w załączniku mapowym. W związku z doprecyzowaniem
w nowelizacji ustawy pojęcia „rzeka” zrezygnowano z zakazu zabudowy doliny
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w stosunku do Kanału Białoborskiego, jako sztucznej części wód wg. Planu
Gospodarowania Wodami Górnej Wisły Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Projekt uchwały w sprawie

Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

wprowadza zakaz zabudowy doliny rzeki Wisłok na terenie Obszaru. Wisłok w tej
części swojego biegu stanowi Obszar Natura 2000 „Wisłok Środkowy z Dopływami”.
Na całej swojej długości na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu dolina rzeki Wisłok jest obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią i
z tego względu zachodzi potrzeba jej ochrony przed zabudową. Kolejnym
uzasadnieniem do wprowadzenia zakazu zabudowy doliny tej rzeki jest fakt
położenia jej w korytarzu ekologicznym wg. prof. Jędrzejewskiego. Korytarz
ekologiczny, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, jest to obszar umożliwiający
migrację roślin, zwierząt i grzybów. Zagrożeniem dla korytarzy ekologicznych jest
m.in. budownictwo w bezpośredniej bliskości cieków wodnych. Gdy coraz dłuższe ich
odcinki znajdują się w obrębie gęstej zabudowy, brzegi rzek są degradowane
i naturalną konsekwencją jest przeprowadzanie ich regulacji. Jednym ze sposobów
ochrony korytarzy migracyjnych jest ochrona dolin rzecznych – poprzez zaniechanie
zabudowy

brzegów, regulacji

koryta

rzecznego

i

rewitalizację

najbardziej

zdegradowanych odcinków rzek. Wprowadzenie zakazu zabudowy doliny rzeki
Wisłok koresponduje z zapisami Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-20015
Gminy Wojaszówka, gdzie jako elementy polityki zagospodarowania terenów
zagrożonych powodzią wskazano:
 - nie poszerzanie terenów przeznaczonych do zainwestowania w dotychczasowym
planie zagospodarowania przestrzennego,
 - wykorzystanie terenów zalewowych na cele lokalizacji terenów zieleni i urządzeń
rekreacyjnych oraz innych obiektów, których zalanie nie spowoduje znacznych
strat materialnych / np. parkingi /,
 - pozostawienie części terenu pod rolnicze wykorzystanie bez możliwości
lokalizacji nowych obiektów kubaturowych,
Zakaz ten, tak jak w innych obszarach chronionego krajobrazu nie jest zakazem
obligatoryjnym. Nie narusza on zapisów dokumentów planistycznych i ostatecznych
decyzji administracyjnych obowiązujących w dniu jego wprowadzenia a strefa
wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu może podlegać ograniczeniu
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w dokumentach planistycznych gminy w ramach uzgodnień projektów tych
dokumentów z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli nie wpłynie to znacząco
negatywnie na ochronę przyrody Obszaru.
Przedmiotowe projekty uchwał zostały poddane konsultacjom z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego, zgodnie
z § 3 Uchwały Nr III/28/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia
2010r.
Zgodnie z art. 23 ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody projekty
uchwał sejmiku województwa w sprawach obszaru chronionego krajobrazu,
wymagają uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym
regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr …………….
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ………………

UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …..
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/788/13 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Brzóźniańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2
i art.24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz.
1651 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXIX/788/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
28 października 2013r. w sprawie Brzóźniańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3. ust.1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzeki Trzebośnica, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1, jezior
i innych naturalnych zbiorników wodnych
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;”
2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadziła nowe brzmienie zakazu
zabudowy brzegów rzek i sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach
płynących. Ustawowe brzmienie powyższego zakazu do czasu nowelizacji
wskazywało 100 m pas od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,
jako teren objęty zakazem zabudowy nie precyzując co należy uznać za brzeg
sztucznego zbiornika wodnego ani nie podając jakie cieki należy uznać za rzeki. Po
bezskutecznym zapytaniu skierowanym do Ministerstwa Środowiska, Sejmik
Województwa Podkarpackiego przyjął w dniu 28 października 2013r. uchwałę
Nr XXXIX/788/13 w sprawie Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
gdzie za rzekę uznano Trzebośnicę jako ciek o powierzchni zlewni pow. 100 km2
(zgodnie z Raportem Ministerstwa Środowiska dla Obszaru Dorzecza Wisły
z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE). Za
brzeg sztucznego zbiornika wodnego przyjęto maksymalną rzędną piętrzenia
zapisaną w pozwoleniu wodnoprawnym. Przywołana na wstępie ustawa o zmianie
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
nowelizująca ustawę o ochronie przyrody, wskazała normalny poziom piętrzenia,
określony w pozwoleniu wodnoprawnym, jako zasięg lustra wody, od którego należy
egzekwować 100 metrowy pas zakazu zabudowy. Wobec powyższego w chwili
obecnej obowiązująca uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
Brzóźniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest bardziej rygorystyczna niż
zapisy ustawy o ochronie przyrody dlatego konieczna jest zmiana przedmiotowej
uchwały i dostosowanie jej zapisów do zapisów ustawy.
Niniejszą uchwałą doprecyzowano również zakres obowiązywania zakazu zabudowy
brzegów Trzebośnicy poprzez wskazanie całego odcinka rzeki, położonego
w obrębie Obszaru. Analizowano:
 przebieg korytarzy ekologicznych wg prof. dr hab. W. Jędrzejewskiego (na dzień
dzisiejszy nie zostały sporządzone bardziej szczegółowe opracowania dotyczące
przebiegu korytarzy ekologicznych),
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 obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wg Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie,

oraz obszary bezpośredniego zagrożenia

powodzią wyznaczone w studiach ochrony przeciwpowodziowej,
 położenie względem obszarów NATURA 2000 oraz przedmioty ochrony dla
ochrony których wyznaczono dany obszar,
 statusy jednolitych części wód określone w Planie Gospodarowania Wodami
Górnej Wisły
Na tym etapie prac i poziomie ogólności zapisów nie jest możliwe precyzyjne
określenie niezbędnej szerokości obowiązywania zakazu dla ochrony dolin rzeki i jej
korytarza ekologicznego. Dlatego obowiązujący na terenie Obszaru zakaz zabudowy
brzegów Trzebośnicy i zbiorników wodnych w pasie szerokości 100 metrów nie jest
zakazem obligatoryjnym. Obowiązująca już obecnie uchwała Nr XXXIX/788/13 z dnia
28 października 2013r. zawiera wyjątki od zakazu:
1) Zakaz nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych w: studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych
planach

zagospodarowania

przestrzennego

i

ostatecznych

decyzjach

administracyjnych, obowiązujących w dniu wprowadzenia zakazu w roku 2010.
2) Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu może podlegać ograniczeniu
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach
uzgodnień projektów tych dokumentów z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru.
W trakcie tych procedur będzie można merytorycznie, w oparciu o rzeczywistą
analizę

określonego

terenu,

uwarunkowań

przyrodniczych,

istniejącego

zagospodarowania terenu oraz zagrożenia powodziowego precyzyjnie wyznaczyć
szerokość strefy wyłączonej z zabudowy.

wróć
ZAŁĄCZNIK Nr 1
MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA BRZÓŹNIAŃSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 oraz plik wektorowy w formacie ESRI Shapefile w układzie PUWG_92,
stanowiący graficzne przedstawienie punktów załamania granicy, dostępne w Departamencie Ochrony Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

wróć

Załącznik nr 2 do uchwały Nr …………….
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ………………

UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …..
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/996/14 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Czarnorzeckiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2
i art.24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz.
1651 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XLVIII/996/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
23 czerwca 2014r. w sprawie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 3 ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzeki Wisłok, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1, jezior
i innych naturalnych zbiorników wodnych,
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na
wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub
rybackiej.”
2. W § 3 po ust.1 dodaje się ust. 2 i ust. 3 w brzmieniu:
„2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 nie narusza lokalizacji obiektów
budowlanych
wskazanych
w:
studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy,
miejscowych
planach
zagospodarowania przestrzennego i ostatecznych decyzjach administracyjnych,
obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
3. Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu, o którym mowa w ust. 1
pkt 7, może podlegać ograniczeniu w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy lub w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego w ramach uzgodnień z ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie
na ochronę przyrody Obszaru.”

wróć

3. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć

UZASADNIENIE
Niniejsza uchwała wprowadza zakaz zabudowy doliny rzeki Wisłok na terenie
Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Za zasadnością wprowadzenia
powyższego zakazu przemawiają argumenty wynikające z analizy:
1. przebiegu korytarzy ekologicznych wg prof. dr hab. W. Jędrzejewskiego (na
dzień dzisiejszy nie zostały sporządzone bardziej szczegółowe opracowania
dotyczące przebiegu korytarzy ekologicznych),
2. obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią wg Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie,

oraz obszarów bezpośredniego zagrożenia

powodzią wyznaczonych w studiach ochrony przeciwpowodziowej,
3. położenia względem obszarów NATURA 2000 oraz przedmiotów ochrony dla
ochrony których wyznaczono dany obszar,
Ad.1. Dolina rzeki Wisłok oprócz faktu, że sama w sobie stanowi rzeczny korytarz
ekologiczny, jest również częścią leśnego korytarza ekologicznego wg. prof.
Jędrzejewskiego. Korytarz ekologiczny, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, jest to
obszar

umożliwiający

Zagrożeniem

migrację

dla

korytarzy

ekologicznych jest m.in. budownictwo
w

bezpośredniej

wodnych.

Gdy

bliskości cieków

coraz

dłuższe

ich

odcinki znajdują się w obrębie gęstej
zabudowy, brzegi są degradowane
i naturalną

konsekwencją

jest

przeprowadzanie ich regulacji. Jednym
ze

sposobów

ochrony

korytarzy

migracyjnych

jest

ochrona

rzecznych

–

poprzez

zabudowy

brzegów, regulacji

dolin

zaniechanie
koryta

rzecznego i rewitalizację najbardziej
zdegradowanych odcinków rzek.

roślin,

zwierząt

i

grzybów.

wróć

Ad.2.Na całym swoim przebiegu na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu dolina rzeki Wisłok jest obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią
i z tego względu zachodzi potrzeba jej ochrony przed zabudową.

Wprowadzenie zakazu zabudowy doliny rzeki Wisłok koresponduje z zapisami
Programu Ochrony Środowiska na lata 2004-20015 Gminy Wojaszówka, gdzie jako
elementy polityki zagospodarowania terenów zagrożonych powodzią wskazano:
 - nie poszerzanie terenów przeznaczonych do zainwestowania w dotychczasowym
planie zagospodarowania przestrzennego,
 - wykorzystanie terenów zalewowych na cele lokalizacji terenów zieleni i urządzeń
rekreacyjnych oraz innych obiektów, których zalanie nie spowoduje znacznych
strat materialnych / np. parkingi /,
 - pozostawienie części terenu pod rolnicze wykorzystanie bez możliwości
lokalizacji nowych obiektów kubaturowych,

wróć

Ad.3. Rzeka Wisłok w tej części swojego biegu stanowi Obszar Natura 2000 „Wisłok
Środkowy z Dopływami”, gdzie przedmiotem ochrony są m. in. :
1) Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie
2) Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe
3) Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny
4) Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe
Ponieważ na tym etapie prac i poziomie ogólności zapisów nie jest możliwe
precyzyjne określenie niezbędnej szerokości obowiązywania zakazu dla ochrony
dolin rzeki i jej korytarza ekologicznego. Dlatego obowiązujący na terenie Obszaru
zakaz zabudowy doliny Wisłoka i brzegów zbiorników wodnych w pasie szerokości
100 metrów nie jest zakazem obligatoryjnym. Uchwała zawiera również odstępstwa
od przedmiotowego zakazu poprzez wskazanie, że zakaz nie narusza zapisów
dokumentów

planistycznych

i

ostatecznych

decyzji

administracyjnych

obowiązujących w dniu jego wprowadzenia a strefa wyłączona z zabudowy na
podstawie zakazu może podlegać ograniczeniu w dokumentach planistycznych
gminy w ramach uzgodnień projektów tych dokumentów z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru.
W trakcie tych procedur będzie można merytorycznie, w oparciu o rzeczywistą
analizę

określonego

terenu,

uwarunkowań

przyrodniczych,

istniejącego

zagospodarowanie terenu oraz zagrożenia powodziowego precyzyjnie wyznaczyć
szerokość strefy wyłączonej z zabudowy.
Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody żaden z zakazów obowiązujących na terenie Obszaru
nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.

wróć
ZAŁĄCZNIK Nr 1
MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA CZARNORZECKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 oraz plik wektorowy w formacie ESRI Shapefile w układzie PUWG_92,
stanowiący graficzne przedstawienie punktów załamania granicy, dostępne w Departamencie Ochrony Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

wróć

Załącznik nr 3 do uchwały Nr …………….
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ………………

UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …..
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/787/13 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Kuryłowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2
i art.24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz.
1651 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXIX/787/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
28 października 2013r. w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3. ust.1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek Złota, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1, jezior i innych
naturalnych zbiorników wodnych
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;”
2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadziła nowe brzmienie zakazu
zabudowy brzegów rzek i sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach
płynących. Ustawowe brzmienie powyższego zakazu do czasu nowelizacji
wskazywało 100 m pas od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,
jako teren objęty zakazem zabudowy nie precyzując co należy uznać za brzeg
sztucznego zbiornika wodnego ani nie podając jakie cieki należy uznać za rzeki. Po
bezskutecznym zapytaniu skierowanym do Ministerstwa Środowiska, Sejmik
Województwa Podkarpackiego przyjął w dniu 28 października 2013r. uchwałę
Nr XXXIX/787/13 w sprawie Kuryłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie
za rzekę uznano rzeki Złota jako cieki o powierzchni zlewni pow. 100 km2 (zgodnie
z Raportem Ministerstwa Środowiska dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5
i 6, zał. II, III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE). Za brzeg sztucznego
zbiornika wodnego przyjęto maksymalną rzędną piętrzenia zapisaną w pozwoleniu
wodnoprawnym. Przywołana na wstępie ustawa o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, nowelizująca ustawę
o ochronie przyrody, wskazała normalny poziom piętrzenia, określony w pozwoleniu
wodnoprawnym, jako zasięg lustra wody, od którego należy egzekwować 100
metrowy pas zakazu zabudowy. Wobec powyższego w chwili obecnej obowiązująca
uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Kuryłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu jest bardziej rygorystyczna niż zapisy ustawy o ochronie
przyrody dlatego konieczna jest zmiana przedmiotowej uchwały i dostosowanie jej
zapisów do zapisów ustawy.
Niniejszą uchwałą doprecyzowano również zakres obowiązywania zakazu zabudowy
brzegów rzek Złota poprzez wskazanie odcinków tych rzek objętych zakazem.
Analizowano:
 przebieg korytarzy ekologicznych wg prof. dr hab. W. Jędrzejewskiego (na dzień
dzisiejszy nie zostały sporządzone bardziej szczegółowe opracowania dotyczące
przebiegu korytarzy ekologicznych),

wróć

 obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wg Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie,

oraz obszary bezpośredniego zagrożenia

powodzią wyznaczone w studiach ochrony przeciwpowodziowej,
 położenie względem obszarów NATURA 2000 oraz przedmioty ochrony dla
ochrony których wyznaczono dany obszar,
 statusy jednolitych części wód określone w Planie Gospodarowania Wodami
Górnej Wisły
Na tym etapie prac i poziomie ogólności zapisów nie jest możliwe precyzyjne
określenie niezbędnej szerokości obowiązywania zakazu dla ochrony dolin rzek i ich
korytarza ekologicznego. Dlatego obowiązujący na terenie Obszaru zakaz zabudowy
brzegów rzek Złota i zbiorników wodnych w pasie szerokości 100 metrów nie jest
zakazem obligatoryjnym. Obowiązująca już obecnie uchwała Nr XXXIX/787/13 z dnia
28 października 2013r. zawiera wyjątki od zakazu:
1) Zakaz nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych w: studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych
planach

zagospodarowania

przestrzennego

i

ostatecznych

decyzjach

administracyjnych, obowiązujących w dniu wprowadzenia zakazu w roku 2010.
2) Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu może podlegać ograniczeniu
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach
uzgodnień projektów tych dokumentów z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru.
W trakcie tych procedur będzie można merytorycznie, w oparciu o rzeczywistą
analizę

określonego

terenu,

uwarunkowań

przyrodniczych,

istniejącego

zagospodarowania terenu oraz zagrożenia powodziowego precyzyjnie wyznaczyć
szerokość strefy wyłączonej z zabudowy.

wróć
ZAŁĄCZNIK Nr 1
MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA KURYŁOWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 oraz plik wektorowy w formacie ESRI Shapefile w układzie PUWG_92,
stanowiący graficzne przedstawienie punktów załamania granicy, dostępne w Departamencie Ochrony Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

wróć

Załącznik nr 4 do uchwały Nr …………….
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ………………

UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …..
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie MieleckoKolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2
i art.24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz.
1651 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
28 października 2013r. w sprawie Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3. ust.1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek: Trześniówka (Jamnica), Tuszymka, Osina, zgodnie
z załącznikiem mapowym nr 1, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;”
2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadziła nowe brzmienie zakazu
zabudowy brzegów rzek i sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach
płynących. Ustawowe brzmienie powyższego zakazu do czasu nowelizacji
wskazywało 100 m pas od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,
jako teren objęty zakazem zabudowy nie precyzując co należy uznać za brzeg
sztucznego zbiornika wodnego ani nie podając jakie cieki należy uznać za rzeki. Po
bezskutecznym zapytaniu skierowanym do Ministerstwa Środowiska, Sejmik
Województwa Podkarpackiego przyjął w dniu 28 października 2013r. uchwałę
Nr XXXIX/785/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie MieleckoKolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie za rzeki
uznano Trześniówkę, Tuszymkę, Osinę i Kanał Białoborski jako cieki o powierzchni
zlewni pow. 100 km2 (zgodnie z Raportem Ministerstwa Środowiska dla Obszaru
Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej
2000/60/WE). Za brzeg sztucznego zbiornika wodnego przyjęto maksymalną rzędną
piętrzenia zapisaną w pozwoleniu wodnoprawnym. Przywołana na wstępie ustawa
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony
krajobrazu, nowelizująca ustawę o ochronie przyrody, wskazała normalny poziom
piętrzenia, określony w pozwoleniu wodnoprawnym, jako zasięg lustra wody, od
którego należy egzekwować 100 metrowy pas zakazu zabudowy. Wobec
powyższego w chwili obecnej obowiązująca uchwała Sejmiku Województwa
Podkarpackiego

w

sprawie

Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowskiego

Obszaru

Chronionego Krajobrazu jest bardziej rygorystyczna niż zapisy ustawy o ochronie
przyrody dlatego konieczna jest zmiana przedmiotowej uchwały i dostosowanie jej
zapisów do zapisów ustawy.
Niniejszą uchwałą doprecyzowano również zakres obowiązywania zakazu zabudowy
dolin rzek wymienionych w uchwale poprzez wskazanie odcinków tych rzek, objętych
zakazem. Analizowano:
 przebieg korytarzy ekologicznych wg prof. dr hab. W. Jędrzejewskiego (na dzień
dzisiejszy nie zostały sporządzone bardziej szczegółowe opracowania dotyczące
przebiegu korytarzy ekologicznych),

wróć

 obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wg Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie,

oraz obszary bezpośredniego zagrożenia

powodzią wyznaczone w studiach ochrony przeciwpowodziowej,
 położenie względem obszarów NATURA 2000 oraz przedmioty ochrony dla
ochrony których wyznaczono dany obszar,
 statusy jednolitych części wód określone w Planie Gospodarowania Wodami
Górnej Wisły
Na tym etapie prac i poziomie ogólności zapisów nie jest możliwe precyzyjne
określenie niezbędnej szerokości obowiązywania zakazu dla ochrony dolin rzek i ich
korytarzy ekologicznych. Dlatego obowiązujący na terenie Obszaru zakaz zabudowy
dolin rzecznych i brzegów zbiorników wodnych w pasie szerokości 100 metrów nie
jest zakazem obligatoryjnym. Obowiązująca już obecnie uchwała Nr XXXIX/785/13
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. zawiera wyjątki
od zakazu:
1) Zakaz nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych w: studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych
planach

zagospodarowania

przestrzennego

i

ostatecznych

decyzjach

administracyjnych, obowiązujących w dniu wprowadzenia zakazu w roku 2010.
2) Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu może podlegać ograniczeniu
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach
uzgodnień projektów tych dokumentów z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru.
W trakcie tych procedur będzie można merytorycznie, w oparciu o rzeczywistą
analizę

określonego

terenu,

uwarunkowań

przyrodniczych,

istniejącego

zagospodarowania terenu oraz zagrożenia powodziowego precyzyjnie wyznaczyć
szerokość strefy wyłączonej z zabudowy.
W niniejszej uchwale doprecyzowano również zapis iż na terenie MieleckoKolbuszowsko-Głogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zakaz zabudowy
doliny rzeki dotyczy rzeki Trześniówka, której zwyczajową , lokalną nazwą jest nazwa
„Jamnica”. W związku z doprecyzowaniem w nowelizacji ustawy pojęcia „rzeka”
zrezygnowano z zakazu zabudowy doliny w stosunku do Kanału Białoborskiego, jako

wróć

sztucznej

części

wód

wg.

Planu

Gospodarowania

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Wodami

Górnej

Wisły

wróć

ZAŁĄCZNIK NR 1
MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA MIELECKO-KOLBUSZOWSKO-GŁOGOWSKIEGO OBSZARU
CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 oraz plik wektorowy w formacie ESRI Shapefile w układzie
PUWG_92, stanowiący graficzne przedstawienie punktów załamania granicy, dostępne w
Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie.

wróć

Załącznik nr 5 do uchwały Nr …………….
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ………………

UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …..
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Beskidu Niskiego
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2
i art.24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz.
1651 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
23 czerwca 2014r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego ,
zmienionej uchwałą nr VI/116/15 z dnia 30 marca 2015r. wprowadza się
następujące zmiany:
1. § 3. ust.1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek: Wisłoka, Jasiołka, Osława, Wisłok, zgodnie z załącznikiem
mapowym nr 1, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;”
2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadziła nowe brzmienie zakazu
zabudowy brzegów rzek i sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach
płynących. Ustawowe brzmienie powyższego zakazu do czasu nowelizacji
wskazywało 100 m pas od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,
jako teren objęty zakazem zabudowy nie precyzując co należy uznać za brzeg
sztucznego zbiornika wodnego ani nie podając jakie cieki należy uznać za rzeki. Po
bezskutecznym zapytaniu skierowanym do Ministerstwa Środowiska, Sejmik
Województwa Podkarpackiego przyjął w dniu 23 czerwca 2014 r uchwałę
Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, gdzie za rzeki uznano Osławę, Wisłok
Jasiołkę, Wisłokę, jako cieki o powierzchni zlewni pow. 100 km2 (zgodnie z Raportem
Ministerstwa Środowiska dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III,
IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE). Za brzeg sztucznego zbiornika
wodnego

przyjęto

maksymalną

rzędną

piętrzenia

zapisaną

w

pozwoleniu

wodnoprawnym. Przywołana na wstępie ustawa o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, nowelizująca ustawę
o ochronie przyrody, wskazała normalny poziom piętrzenia, określony w pozwoleniu
wodnoprawnym, jako zasięg lustra wody, od którego należy egzekwować 100
metrowy pas zakazu zabudowy. Wobec powyższego w chwili obecnej obowiązująca
uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Beskidu Niskiego jest bardziej rygorystyczna niż zapisy ustawy
o ochronie

przyrody

dlatego konieczna

jest

zmiana

przedmiotowej

uchwały

i dostosowanie jej zapisów do zapisów ustawy.
Niniejszą uchwałą doprecyzowano również zakres obowiązywania zakazu zabudowy
dolin rzek wymienionych w uchwale poprzez wskazanie odcinków tych rzek, objętych
zakazem. Analizowano:
 przebieg korytarzy ekologicznych wg prof. dr hab. W. Jędrzejewskiego (na dzień
dzisiejszy nie zostały sporządzone bardziej szczegółowe opracowania dotyczące
przebiegu korytarzy ekologicznych),

wróć

 obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wg Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie,

oraz obszary bezpośredniego zagrożenia

powodzią wyznaczone w studiach ochrony przeciwpowodziowej,
 położenie względem obszarów NATURA 2000 oraz przedmioty ochrony dla
ochrony których wyznaczono dany obszar,
 statusy jednolitych części wód określone w Planie Gospodarowania Wodami
Górnej Wisły
Na tym etapie prac i poziomie ogólności zapisów nie jest możliwe precyzyjne
określenie niezbędnej szerokości obowiązywania zakazu dla ochrony dolin rzek i ich
korytarzy ekologicznych. Dlatego obowiązujący na terenie Obszaru zakaz zabudowy
dolin rzecznych i brzegów zbiorników wodnych w pasie szerokości 100 metrów nie
jest zakazem obligatoryjnym. Obowiązująca już obecnie uchwała Nr XLVIII/997/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. zawiera wyjątki od
zakazu:
1) Zakaz nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych w: studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych
planach

zagospodarowania

przestrzennego

i

ostatecznych

decyzjach

administracyjnych, obowiązujących w dniu wprowadzenia zakazu w roku 2010.
2) Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu może podlegać ograniczeniu
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach
uzgodnień projektów tych dokumentów z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru.
W trakcie tych procedur będzie można merytorycznie, w oparciu o rzeczywistą
analizę

określonego

terenu,

uwarunkowań

przyrodniczych,

istniejącego

zagospodarowania terenu oraz zagrożenia powodziowego precyzyjnie wyznaczyć
szerokość strefy wyłączonej z zabudowy.

wróć

ZAŁĄCZNIK NR 1
MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU BESKIDU NISKIEGO

Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 oraz plik wektorowy w formacie ESRI Shapefile w układzie PUWG_92, stanowiący graficzne przedstawienie punktów załamania
granicy, dostępne w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

wróć

Załącznik nr 6 do uchwały Nr …………….
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ………………

UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …..
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2
i art.24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz.
1651 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
23 czerwca 2014r. w sprawie Przemysko-Dynowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3. ust.1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek: Wiar, San, Mleczka Wschodnia, zgodnie z załącznikiem
mapowym nr 1a, 1b, 1c, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;”
2. Załączniki nr 1a, 1b, 1c otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1a, 1b,
1c do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadziła nowe brzmienie zakazu
zabudowy brzegów rzek i sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach
płynących. Ustawowe brzmienie powyższego zakazu do czasu nowelizacji
wskazywało 100 m pas od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,
jako teren objęty zakazem zabudowy nie precyzując co należy uznać za brzeg
sztucznego zbiornika wodnego ani nie podając jakie cieki należy uznać za rzeki. Po
bezskutecznym zapytaniu skierowanym do Ministerstwa Środowiska, Sejmik
Województwa Podkarpackiego przyjął w dniu 23 czerwca 2014 r uchwałę
Nr XLVIII/999/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie PrzemyskoDynowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie za rzeki uznano Wiar, San
oraz Mleczkę Wschodnią jako cieki o powierzchni zlewni pow. 100 km2 (zgodnie z
Raportem Ministerstwa Środowiska dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6,
zał. II, III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE). Za brzeg sztucznego
zbiornika wodnego przyjęto maksymalną rzędną piętrzenia zapisaną w pozwoleniu
wodnoprawnym. Przywołana na wstępie ustawa o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, nowelizująca ustawę
o ochronie przyrody, wskazała normalny poziom piętrzenia, określony w pozwoleniu
wodnoprawnym, jako zasięg lustra wody, od którego należy egzekwować 100
metrowy pas zakazu zabudowy. Wobec powyższego w chwili obecnej obowiązująca
uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Przemysko-Dynowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu jest bardziej rygorystyczna niż zapisy ustawy
o ochronie

przyrody

dlatego konieczna

jest

zmiana

przedmiotowej

uchwały

i dostosowanie jej zapisów do zapisów ustawy.
Niniejszą uchwałą doprecyzowano również zakres obowiązywania zakazu zabudowy
dolin rzek wymienionych w uchwale poprzez wskazanie odcinków tych rzek, objętych
zakazem . Analizowano:
 przebieg korytarzy ekologicznych wg prof. dr hab. W. Jędrzejewskiego (na dzień
dzisiejszy nie zostały sporządzone bardziej szczegółowe opracowania dotyczące
przebiegu korytarzy ekologicznych),

wróć

 obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wg Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie,

oraz obszary bezpośredniego zagrożenia

powodzią wyznaczone w studiach ochrony przeciwpowodziowej,
 położenie względem obszarów NATURA 2000 oraz przedmioty ochrony dla
ochrony których wyznaczono dany obszar,
 statusy jednolitych części wód określone w Planie Gospodarowania Wodami
Górnej Wisły
Na tym etapie prac i poziomie ogólności zapisów nie jest możliwe precyzyjne
określenie niezbędnej szerokości obowiązywania zakazu dla ochrony dolin rzek i ich
korytarzy ekologicznych. Dlatego obowiązujący na terenie Obszaru zakaz zabudowy
dolin rzecznych i brzegów zbiorników wodnych w pasie szerokości 100 metrów nie
jest zakazem obligatoryjnym. Obowiązująca już obecnie uchwała Nr XLVIII/999/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. zawiera wyjątki od
zakazu:
1) Zakaz nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych w: studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych
planach

zagospodarowania

przestrzennego

i

ostatecznych

decyzjach

administracyjnych, obowiązujących w dniu wprowadzenia zakazu w roku 2010.
2) Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu może podlegać ograniczeniu
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach
uzgodnień projektów tych dokumentów z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru.
W trakcie tych procedur będzie można merytorycznie, w oparciu o rzeczywistą
analizę

określonego

terenu,

uwarunkowań

przyrodniczych,

istniejącego

zagospodarowania terenu oraz zagrożenia powodziowego precyzyjnie wyznaczyć
szerokość strefy wyłączonej z zabudowy.

wróć

ZAŁĄCZNIK NR 1b
MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA WSCHODNIEJ CZĘŚCI PRZEMYSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU
CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 oraz plik wektorowy w formacie ESRI Shapefile w układzie
PUWG_92, stanowiący graficzne przedstawienie punktów załamania granicy, dostępne w
Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie.

wróć

ZAŁĄCZNIK NR 1c
MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA ZACHODNIEJ CZĘŚCI PRZEMYSKO-DYNOWSKIEGO OBSZARU
CHRONIONEGO KRAJOBRAZU ORAZ ENKLAWY „BIRCZA”

Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 oraz plik wektorowy w formacie ESRI Shapefile w układzie
PUWG_92, stanowiący graficzne przedstawienie punktów załamania granicy, dostępne w
Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie.

wróć

ZAŁĄCZNIK Nr 1a
MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI PRZEMYSKO - DYNOWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 oraz plik wektorowy w formacie ESRI Shapefile w układzie PUWG_92, stanowiący graficzne przedstawienie punktów załamania granicy,
dostępne w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

wróć

Załącznik nr 7 do uchwały Nr …………….
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ………………

UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …..
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/783/13 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Roztoczańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2
i art.24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz.
1651 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXIX/783/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
28 października 2013r. w sprawie Roztoczańskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3. ust.1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek: Tanew, Wirowa, Brusienka, zgodnie z załącznikiem
mapowym nr 1, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;”
2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadziła nowe brzmienie zakazu
zabudowy brzegów rzek i sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach
płynących. Ustawowe brzmienie powyższego zakazu do czasu nowelizacji
wskazywało 100 m pas od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,
jako teren objęty zakazem zabudowy nie precyzując co należy uznać za brzeg
sztucznego zbiornika wodnego ani nie podając jakie cieki należy uznać za rzeki. Po
bezskutecznym zapytaniu skierowanym do Ministerstwa Środowiska, Sejmik
Województwa Podkarpackiego przyjął w dniu 28 października 2013r. uchwałę
Nr XXXIX/783/13

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego

w

sprawie

Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie za rzeki uznano Tanew,
Wirową i Brusienkę jako cieki o powierzchni zlewni pow. 100 km2 (zgodnie
z Raportem Ministerstwa Środowiska dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5
i 6, zał. II, III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE). Za brzeg sztucznego
zbiornika wodnego przyjęto maksymalną rzędną piętrzenia zapisaną w pozwoleniu
wodnoprawnym. Przywołana na wstępie ustawa o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, nowelizująca ustawę
o ochronie przyrody, wskazała normalny poziom piętrzenia, określony w pozwoleniu
wodnoprawnym, jako zasięg lustra wody, od którego należy egzekwować 100
metrowy pas zakazu zabudowy. Wobec powyższego w chwili obecnej obowiązująca
uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Roztoczańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu jest bardziej rygorystyczna niż zapisy ustawy
o ochronie

przyrody

dlatego konieczna

jest

zmiana

przedmiotowej

uchwały

i dostosowanie jej zapisów do zapisów ustawy.
Niniejszą uchwałą doprecyzowano również zakres obowiązywania zakazu zabudowy
dolin rzek wymienionych w uchwale poprzez wskazanie odcinków tych rzek, objętych
zakazem. Analizowano:
 przebieg korytarzy ekologicznych wg prof. dr hab. W. Jędrzejewskiego (na dzień
dzisiejszy nie zostały sporządzone bardziej szczegółowe opracowania dotyczące
przebiegu korytarzy ekologicznych),

wróć

 obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wg Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie,

oraz obszary bezpośredniego zagrożenia

powodzią wyznaczone w studiach ochrony przeciwpowodziowej,
 położenie względem obszarów NATURA 2000 oraz przedmioty ochrony dla
ochrony których wyznaczono dany obszar,
 statusy jednolitych części wód określone w Planie Gospodarowania Wodami
Górnej Wisły
Na tym etapie prac i poziomie ogólności zapisów nie jest możliwe precyzyjne
określenie niezbędnej szerokości obowiązywania zakazu dla ochrony dolin rzek i ich
korytarzy ekologicznych. Dlatego obowiązujący na terenie Obszaru zakaz zabudowy
dolin rzecznych i brzegów zbiorników wodnych w pasie szerokości 100 metrów nie
jest zakazem obligatoryjnym. Obowiązująca już obecnie uchwała Nr XXXIX/783/13
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. zawiera wyjątki
od zakazu:
1) Zakaz nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych w: studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych
planach

zagospodarowania

przestrzennego

i

ostatecznych

decyzjach

administracyjnych, obowiązujących w dniu wprowadzenia zakazu w roku 2010.
2) Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu może podlegać ograniczeniu
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach
uzgodnień projektów tych dokumentów z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru.
W trakcie tych procedur będzie można merytorycznie, w oparciu o rzeczywistą
analizę

określonego

terenu,

uwarunkowań

przyrodniczych,

istniejącego

zagospodarowania terenu oraz zagrożenia powodziowego precyzyjnie wyznaczyć
szerokość strefy wyłączonej z zabudowy.

wróć

ZAŁĄCZNIK NR 1
MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA ROZTOCZAŃSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 oraz plik wektorowy w formacie ESRI Shapefile w układzie
PUWG_92, stanowiący graficzne przedstawienie punktów załamania granicy, dostępne w
Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie.

wróć

Załącznik nr 8 do uchwały Nr …………….
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ………………

UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …..
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/786/13 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2
i art.24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz.
1651 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXIX/786/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
28 października 2013r. w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3. ust.1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek: Wirowa, San, Wisłok, Lubaczówka, zgodnie z załącznikiem
mapowym nr 1, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;”
2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadziła nowe brzmienie zakazu
zabudowy brzegów rzek i sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach
płynących. Ustawowe brzmienie powyższego zakazu do czasu nowelizacji
wskazywało 100 m pas od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,
jako teren objęty zakazem zabudowy nie precyzując co należy uznać za brzeg
sztucznego zbiornika wodnego ani nie podając jakie cieki należy uznać za rzeki. Po
bezskutecznym zapytaniu skierowanym do Ministerstwa Środowiska, Sejmik
Województwa Podkarpackiego przyjął w dniu 28 października 2013r. uchwałę
Nr XXXIX/786/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Sieniawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie za rzeki uznano Wirową, San, Wisłok,
Lubaczówkę jako cieki o powierzchni zlewni pow. 100 km

2

(zgodnie z Raportem

Ministerstwa Środowiska dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III,
IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE). Za brzeg sztucznego zbiornika
wodnego

przyjęto

maksymalną

rzędną

piętrzenia

zapisaną

w

pozwoleniu

wodnoprawnym. Przywołana na wstępie ustawa o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, nowelizująca ustawę
o ochronie przyrody, wskazała normalny poziom piętrzenia, określony w pozwoleniu
wodnoprawnym, jako zasięg lustra wody, od którego należy egzekwować 100
metrowy pas zakazu zabudowy. Wobec powyższego w chwili obecnej obowiązująca
uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Sieniawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu jest bardziej rygorystyczna niż zapisy ustawy o ochronie
przyrody dlatego konieczna jest zmiana przedmiotowej uchwały i dostosowanie jej
zapisów do zapisów ustawy.
Niniejszą uchwałą doprecyzowano również zakres obowiązywania zakazu zabudowy
dolin rzek wymienionych w uchwale poprzez wskazanie odcinków tych rzek, objętych
zakazem. Analizowano:
 przebieg korytarzy ekologicznych wg prof. dr hab. W. Jędrzejewskiego (na dzień
dzisiejszy nie zostały sporządzone bardziej szczegółowe opracowania dotyczące
przebiegu korytarzy ekologicznych),

wróć

 obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wg Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie,

oraz obszary bezpośredniego zagrożenia

powodzią wyznaczone w studiach ochrony przeciwpowodziowej,
 położenie względem obszarów NATURA 2000 oraz przedmioty ochrony dla
ochrony których wyznaczono dany obszar,
 statusy jednolitych części wód określone w Planie Gospodarowania Wodami
Górnej Wisły
Na tym etapie prac i poziomie ogólności zapisów nie jest możliwe precyzyjne
określenie niezbędnej szerokości obowiązywania zakazu dla ochrony dolin rzek i ich
korytarzy ekologicznych. Dlatego obowiązujący na terenie Obszaru zakaz zabudowy
dolin rzecznych i brzegów zbiorników wodnych w pasie szerokości 100 metrów nie
jest zakazem obligatoryjnym. Obowiązująca już obecnie uchwała Nr XXXIX/786/13
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. zawiera wyjątki
od zakazu:
1) Zakaz nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych w: studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych
planach

zagospodarowania

przestrzennego

i

ostatecznych

decyzjach

administracyjnych, obowiązujących w dniu wprowadzenia zakazu w roku 2010.
2) Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu może podlegać ograniczeniu
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach
uzgodnień projektów tych dokumentów z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru.
W trakcie tych procedur będzie można merytorycznie, w oparciu o rzeczywistą
analizę

określonego

terenu,

uwarunkowań

przyrodniczych,

istniejącego

zagospodarowania terenu oraz zagrożenia powodziowego precyzyjnie wyznaczyć
szerokość strefy wyłączonej z zabudowy.

wróć

ZAŁĄCZNIK NR 1
MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA SIENIAWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 oraz plik wektorowy w formacie ESRI Shapefile w układzie
PUWG_92, stanowiący graficzne przedstawienie punktów załamania granicy, dostępne w
Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie.

wróć

Załącznik nr 9 do uchwały Nr …………….
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ………………

UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …..
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/782/13 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2
i art.24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz.
1651 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXIX/782/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
28 października 2013r. w sprawie Strzyżowsko-Sędziszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3. ust.1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek: Wisłok, Bystrzyca, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1,
jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;”
2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadziła nowe brzmienie zakazu
zabudowy brzegów rzek i sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach
płynących. Ustawowe brzmienie powyższego zakazu do czasu nowelizacji
wskazywało 100 m pas od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,
jako teren objęty zakazem zabudowy nie precyzując co należy uznać za brzeg
sztucznego zbiornika wodnego ani nie podając jakie cieki należy uznać za rzeki. Po
bezskutecznym zapytaniu skierowanym do Ministerstwa Środowiska, Sejmik
Województwa Podkarpackiego przyjął w dniu 28 października 2013r. uchwałę
Nr XXXIX/782/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie StrzyżowskoSędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie za rzeki uznano Wisłok
i Bystrzycę jako cieki o powierzchni zlewni pow. 100 km2 (zgodnie z Raportem
Ministerstwa Środowiska dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III,
IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE). Za brzeg sztucznego zbiornika
wodnego

przyjęto

maksymalną

rzędną

piętrzenia

zapisaną

w

pozwoleniu

wodnoprawnym. Przywołana na wstępie ustawa o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, nowelizująca ustawę
o ochronie przyrody, wskazała normalny poziom piętrzenia, określony w pozwoleniu
wodnoprawnym, jako zasięg lustra wody, od którego należy egzekwować 100
metrowy pas zakazu zabudowy. Wobec powyższego w chwili obecnej obowiązująca
uchwała

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego

w

sprawie

Strzyżowsko-

Sędziszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest bardziej rygorystyczna niż
zapisy ustawy o ochronie przyrody dlatego konieczna jest zmiana przedmiotowej
uchwały i dostosowanie jej zapisów do zapisów ustawy.
Niniejszą uchwałą doprecyzowano również zakres obowiązywania zakazu zabudowy
dolin rzek wymienionych w uchwale poprzez wskazanie odcinków tych rzek, objętych
zakazem. Analizowano:
 przebieg korytarzy ekologicznych wg prof. dr hab. W. Jędrzejewskiego (na dzień
dzisiejszy nie zostały sporządzone bardziej szczegółowe opracowania dotyczące
przebiegu korytarzy ekologicznych),

wróć

 obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wg Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie,

oraz obszary bezpośredniego zagrożenia

powodzią wyznaczone w studiach ochrony przeciwpowodziowej,
 położenie względem obszarów NATURA 2000 oraz przedmioty ochrony dla
ochrony których wyznaczono dany obszar,
 statusy jednolitych części wód określone w Planie Gospodarowania Wodami
Górnej Wisły
Na tym etapie prac i poziomie ogólności zapisów nie jest możliwe precyzyjne
określenie niezbędnej szerokości obowiązywania zakazu dla ochrony dolin rzek i ich
korytarzy ekologicznych. Dlatego obowiązujący na terenie Obszaru zakaz zabudowy
dolin rzecznych i brzegów zbiorników wodnych w pasie szerokości 100 metrów nie
jest zakazem obligatoryjnym. Obowiązująca już obecnie uchwała Nr XXXIX/782/13
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. zawiera wyjątki
od zakazu:
1) Zakaz nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych w: studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych
planach

zagospodarowania

przestrzennego

i

ostatecznych

decyzjach

administracyjnych, obowiązujących w dniu wprowadzenia zakazu w roku 2013.
2) Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu może podlegać ograniczeniu
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach
uzgodnień projektów tych dokumentów z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru.
W trakcie tych procedur będzie można merytorycznie, w oparciu o rzeczywistą
analizę

określonego

terenu,

uwarunkowań

przyrodniczych,

istniejącego

zagospodarowania terenu oraz zagrożenia powodziowego precyzyjnie wyznaczyć
szerokość strefy wyłączonej z zabudowy.

wróć

ZAŁĄCZNIK NR 1
MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA STRZYŻOWSKO-SĘDZISZOWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO
KRAJOBRAZU

Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 oraz plik wektorowy w formacie ESRI Shapefile w układzie
PUWG_92, stanowiący graficzne przedstawienie punktów załamania granicy, dostępne w
Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie.

wróć

Załącznik nr 10 do uchwały Nr ……………
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ………………

UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …..
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/784/13 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. w sprawie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2
i art.24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz.
1651 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XXXIX/784/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
28 października 2013r. w sprawie Sokołowsko-Wilczowolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3. ust.1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek: Łęg, Przyrwa, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1, jezior
i innych naturalnych zbiorników wodnych
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;”
2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadziła nowe brzmienie zakazu
zabudowy brzegów rzek i sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach
płynących. Ustawowe brzmienie powyższego zakazu do czasu nowelizacji
wskazywało 100 m pas od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,
jako teren objęty zakazem zabudowy nie precyzując co należy uznać za brzeg
sztucznego zbiornika wodnego ani nie podając jakie cieki należy uznać za rzeki. Po
bezskutecznym zapytaniu skierowanym do Ministerstwa Środowiska, Sejmik
Województwa Podkarpackiego przyjął w dniu 28 października 2013r. uchwałę
Nr XXXIX/784/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie SokołowskoWilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie za rzeki uznano Łęg
i Przyrwę jako cieki o powierzchni zlewni pow. 100 km2 (zgodnie z Raportem
Ministerstwa Środowiska dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III,
IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE). Za brzeg sztucznego zbiornika
wodnego

przyjęto

maksymalną

rzędną

piętrzenia

zapisaną

w

pozwoleniu

wodnoprawnym. Przywołana na wstępie ustawa o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, nowelizująca ustawę
o ochronie przyrody, wskazała normalny poziom piętrzenia, określony w pozwoleniu
wodnoprawnym, jako zasięg lustra wody, od którego należy egzekwować 100
metrowy pas zakazu zabudowy. Wobec powyższego w chwili obecnej obowiązująca
uchwała

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego

w

sprawie

Sokołowsko-

Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu jest bardziej rygorystyczna niż
zapisy ustawy o ochronie przyrody dlatego konieczna jest zmiana przedmiotowej
uchwały i dostosowanie jej zapisów do zapisów ustawy.
Niniejszą uchwałą doprecyzowano również zakres obowiązywania zakazu zabudowy
dolin rzek wymienionych w uchwale poprzez wskazanie odcinków tych rzek, objętych
zakazem. Analizowano:
 przebieg korytarzy ekologicznych wg prof. dr hab. W. Jędrzejewskiego (na dzień
dzisiejszy nie zostały sporządzone bardziej szczegółowe opracowania dotyczące
przebiegu korytarzy ekologicznych),

wróć

 obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wg Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie,

oraz obszary bezpośredniego zagrożenia

powodzią wyznaczone w studiach ochrony przeciwpowodziowej,
 położenie względem obszarów NATURA 2000 oraz przedmioty ochrony dla
ochrony których wyznaczono dany obszar,
 statusy jednolitych części wód określone w Planie Gospodarowania Wodami
Górnej Wisły
Na tym etapie prac i poziomie ogólności zapisów nie jest możliwe precyzyjne
określenie niezbędnej szerokości obowiązywania zakazu dla ochrony dolin rzek i ich
korytarzy ekologicznych. Dlatego obowiązujący na terenie Obszaru zakaz zabudowy
dolin rzecznych i brzegów zbiorników wodnych w pasie szerokości 100 metrów nie
jest zakazem obligatoryjnym. Obowiązująca już obecnie uchwała Nr XXXIX/784/13
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013r. zawiera wyjątki
od zakazu:
1) Zakaz nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych w: studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych
planach

zagospodarowania

przestrzennego

i

ostatecznych

decyzjach

administracyjnych, obowiązujących w dniu wprowadzenia zakazu w roku 2010.
2) Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu może podlegać ograniczeniu
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach
uzgodnień projektów tych dokumentów z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru.
W trakcie tych procedur będzie można merytorycznie, w oparciu o rzeczywistą
analizę

określonego

terenu,

uwarunkowań

przyrodniczych,

istniejącego

zagospodarowania terenu oraz zagrożenia powodziowego precyzyjnie wyznaczyć
szerokość strefy wyłączonej z zabudowy.

wróć

ZAŁĄCZNIK NR 1
MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA SOKOŁOWSKO-WILCZOWOLSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO
KRAJOBRAZU

Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 oraz plik wektorowy w formacie ESRI Shapefile w układzie
PUWG_92, stanowiący graficzne przedstawienie punktów załamania granicy, dostępne w
Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie.

wróć

Załącznik nr 11 do uchwały Nr ……………
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ………………

UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …..
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2
i art.24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz.
1651 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
23 czerwca 2014r. w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3. ust.1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek: San, Osława, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1a i 1b,
jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;”
2. Załączniki nr 1a i 1b otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1a i 1b do
niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadziła nowe brzmienie zakazu
zabudowy brzegów rzek i sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach
płynących. Ustawowe brzmienie powyższego zakazu do czasu nowelizacji
wskazywało 100 m pas od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,
jako teren objęty zakazem zabudowy nie precyzując co należy uznać za brzeg
sztucznego zbiornika wodnego ani nie podając jakie cieki należy uznać za rzeki. Po
bezskutecznym zapytaniu skierowanym do Ministerstwa Środowiska, Sejmik
Województwa Podkarpackiego przyjął w dniu 23 czerwca 2014 r uchwałę
Nr XLVIII/998/14

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego

w

sprawie

Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie za rzeki uznano
San i Osławę jako cieki o powierzchni zlewni pow. 100 km2 (zgodnie z Raportem
Ministerstwa Środowiska dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III,
IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE). Za brzeg sztucznego zbiornika
wodnego

przyjęto

maksymalną

rzędną

piętrzenia

zapisaną

w

pozwoleniu

wodnoprawnym. Przywołana na wstępie ustawa o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, nowelizująca ustawę
o ochronie przyrody, wskazała normalny poziom piętrzenia, określony w pozwoleniu
wodnoprawnym, jako zasięg lustra wody, od którego należy egzekwować 100
metrowy pas zakazu zabudowy. Wobec powyższego w chwili obecnej obowiązująca
uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Wschodniobeskidzkiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu jest bardziej rygorystyczna niż zapisy ustawy
o ochronie

przyrody

dlatego konieczna

jest

zmiana

przedmiotowej

uchwały

i dostosowanie jej zapisów do zapisów ustawy.
Niniejszą uchwałą doprecyzowano również zakres obowiązywania zakazu zabudowy
dolin rzek wymienionych w uchwale poprzez wskazanie odcinków tych rzek, objętych
zakazem. Analizowano:
 przebieg korytarzy ekologicznych wg prof. dr hab. W. Jędrzejewskiego (na dzień
dzisiejszy nie zostały sporządzone bardziej szczegółowe opracowania dotyczące
przebiegu korytarzy ekologicznych),

wróć

 obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wg Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie,

oraz obszary bezpośredniego zagrożenia

powodzią wyznaczone w studiach ochrony przeciwpowodziowej,
 położenie względem obszarów NATURA 2000 oraz przedmioty ochrony dla
ochrony których wyznaczono dany obszar,
 statusy jednolitych części wód określone w Planie Gospodarowania Wodami
Górnej Wisły
Na tym etapie prac i poziomie ogólności zapisów nie jest możliwe precyzyjne
określenie niezbędnej szerokości obowiązywania zakazu dla ochrony dolin rzek i ich
korytarzy ekologicznych. Dlatego obowiązujący na terenie Obszaru zakaz zabudowy
dolin rzecznych i brzegów zbiorników wodnych w pasie szerokości 100 metrów nie
jest zakazem obligatoryjnym. Obowiązująca już obecnie uchwała Nr XLVIII/998/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. zawiera wyjątki od
zakazu:
1) Zakaz nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych w: studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych
planach

zagospodarowania

przestrzennego

i

ostatecznych

decyzjach

administracyjnych, obowiązujących w dniu wprowadzenia zakazu w roku 2010.
2) Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu może podlegać ograniczeniu
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach
uzgodnień projektów tych dokumentów z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru.
W trakcie tych procedur będzie można merytorycznie, w oparciu o rzeczywistą
analizę

określonego

terenu,

uwarunkowań

przyrodniczych,

istniejącego

zagospodarowania terenu oraz zagrożenia powodziowego precyzyjnie wyznaczyć
szerokość strefy wyłączonej z zabudowy.

wróć

ZAŁĄCZNIK NR 1a
MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WSCHODNIOBESKIDZKIEGO OBSZARU
CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 oraz plik wektorowy w formacie ESRI Shapefile w układzie
PUWG_92, stanowiący graficzne przedstawienie punktów załamania granicy, dostępne w
Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie.

wróć

ZAŁĄCZNIK NR 1b
MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSCHODNIOBESKIDZKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 oraz plik wektorowy w formacie ESRI Shapefile w układzie PUWG_92, stanowiący graficzne przedstawienie punktów załamania
granicy, dostępne w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

wróć

Załącznik nr 12 do uchwały Nr ……………
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ………………

UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …..
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 2
i art.24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. poz.
1651 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca
2015 r. w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wprowadza
się następujące zmiany:
1. § 3. ust.1 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
„4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzeki Wisłok, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1, jezior
i innych naturalnych zbiorników wodnych
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach usytuowanych na wodach
płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. - Prawo wodne
- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;”
2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

wróć

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu wprowadziła nowe brzmienie zakazu
zabudowy brzegów rzek i sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach
płynących. Ustawowe brzmienie powyższego zakazu do czasu nowelizacji
wskazywało 100 m pas od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,
jako teren objęty zakazem zabudowy nie precyzując co należy uznać za brzeg
sztucznego zbiornika wodnego ani nie podając jakie cieki należy uznać za rzeki. Po
bezskutecznym zapytaniu skierowanym do Ministerstwa Środowiska, Sejmik
Województwa Podkarpackiego przyjął w dniu 30 marca 2015 r. uchwałę Nr VI/117/15
w sprawie Zmysłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdzie za rzekę uznano
rzekę Wisłok jako ciek o powierzchni zlewni pow. 100 km2 (zgodnie z Raportem
Ministerstwa Środowiska dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III,
IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE). Za brzeg sztucznego zbiornika
wodnego

przyjęto

maksymalną

rzędną

piętrzenia

zapisaną

w

pozwoleniu

wodnoprawnym. Przywołana na wstępie ustawa o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, nowelizująca ustawę
o ochronie przyrody, wskazała normalny poziom piętrzenia, określony w pozwoleniu
wodnoprawnym, jako zasięg lustra wody, od którego należy egzekwować 100
metrowy pas zakazu zabudowy. Wobec powyższego w chwili obecnej obowiązująca
uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Zmysłowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu jest bardziej rygorystyczna niż zapisy ustawy o ochronie
przyrody dlatego konieczna jest zmiana przedmiotowej uchwały i dostosowanie jej
zapisów do zapisów ustawy.
Niniejszą uchwałą doprecyzowano również zakres obowiązywania zakazu zabudowy
doliny rzeki Wisłok poprzez wskazanie całego odcinka rzeki, położonego w obrębie
Obszaru. Analizowano:
 przebieg korytarzy ekologicznych wg prof. dr hab. W. Jędrzejewskiego (na dzień
dzisiejszy nie zostały sporządzone bardziej szczegółowe opracowania dotyczące
przebiegu korytarzy ekologicznych),

wróć

 obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią wg Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie,

oraz obszary bezpośredniego zagrożenia

powodzią wyznaczone w studiach ochrony przeciwpowodziowej,
 położenie względem obszarów NATURA 2000 oraz przedmioty ochrony dla
ochrony których wyznaczono dany obszar,
 statusy jednolitych części wód określone w Planie Gospodarowania Wodami
Górnej Wisły
Na tym etapie prac i poziomie ogólności zapisów nie jest możliwe precyzyjne
określenie niezbędnej szerokości obowiązywania zakazu dla ochrony dolin rzeki i jej
korytarza ekologicznego. Dlatego obowiązujący na terenie Obszaru zakaz zabudowy
doliny Wisłoka i brzegów zbiorników wodnych w pasie szerokości 100 metrów nie jest
zakazem obligatoryjnym. Obowiązująca już obecnie uchwała Nr VI/117/15 z dnia
30 marca 2015r. zawiera wyjątki od zakazu:
1) Zakaz nie narusza lokalizacji obiektów budowlanych wskazanych w: studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych
planach

zagospodarowania

przestrzennego

i

ostatecznych

decyzjach

administracyjnych, obowiązujących w dniu wprowadzenia zakazu w roku 2015.
2) Strefa wyłączona z zabudowy na podstawie zakazu może podlegać ograniczeniu
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach
uzgodnień projektów tych dokumentów z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru.
W trakcie tych procedur będzie można merytorycznie, w oparciu o rzeczywistą
analizę

określonego

terenu,

uwarunkowań

przyrodniczych,

istniejącego

zagospodarowania terenu oraz zagrożenia powodziowego precyzyjnie wyznaczyć
szerokość strefy wyłączonej z zabudowy.

wróć

ZAŁĄCZNIK Nr 1
MAPA POGLĄDOWA USYTUOWANIA ZMYSŁOWSKIEGO OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Mapa topograficzna w skali 1: 50 000 oraz plik wektorowy w formacie ESRI Shapefile w układzie PUWG_92, stanowiący graficzne przedstawienie punktów załamania
granicy, dostępne w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

wróć
Propozycje zmian w uchwałach w sprawach OCHK w związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody (ustawa oop)
1. Znowelizowana ustawa oop wprowadza pojęcie normalnej rzędnej piętrzenia. W naszych dotychczasowych uchwałach, przy braku zapisów
ustawowych zapisaliśmy maksymalną rzedną piętrzenia.. Zachodzi zatem konieczność dostosowania naszych uchwał do zapisów ustawowych.
2. Ustawa zapisała również możliwość zmniejszenia pasa 100 m zakazu zabudowy w sposób prowadzący do zwiększenia swobody w zakresie
zagospodarowania i użytkowania terenu. W naszych uchwałach zostało to zapisane jako możliwość zmniejszenia tego ograniczenia: Strefa wyłączona
z zabudowy na podstawie zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, może podlegać ograniczeniu w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w ramach uzgodnień z ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli nie wpłynie to znacząco negatywnie na ochronę przyrody Obszaru. Wydaje się, że zapis taki wypełnia
już znowelizowane zapisy ustawy.
3. Proponuje się wprowadzenie się zakazu zabudowy doliny rzeki Wisłok na terenie Czarnorzeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zakaz taki
konsultowano roboczo z Wójtem gminy Wojaszówki, której zakaz ten dotyczyłby. Wójt gminy Wojaszówka miał wątpliwości czy zakaz nie utrudni
budowy planowanych dróg i mostu. Wyjaśniono, że żaden z zakazów nie dotyczy inwestycji celu publicznego.

Lp
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Nazwa OCHK
Uchwała Nr VI/117/15
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego

Zakaz obecnie obowiązujący
§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

4) lokalizowania obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzeki Wisłok, jezior i innych zbiorników
z dnia 30 marca 2015 r.
wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
w sprawie
oraz obiektów służących prowadzeniu
Zmysłowskiego Obszaru racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
Chronionego
rybackiej, przy czym dla sztucznych
Krajobrazu
zbiorników wodnych za linię brzegową
uważa się linię wody przy maksymalnej
rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;

Proponowana treść zmienionego
zakazu
§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:
4) budowania nowych obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m
od:

Uwagi , informacje
Wisłok reprezentuje typ 19 ‐ rzekę
niziną
‐ w połowie swojego przebiegu leży w
korytarzu ekologicznym wg. GDOS

a)
linii brzegów rzeki Wisłok
‐ w całości w strefie zagrożenia
zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1, , powodziowego.
jezior i innych naturalnych zbiorników
‐ nie leży w Obszarze NATURA 2000
wodnych
b)
zasięgu lustra wody w
sztucznych zbiornikach usytuowanych
na wodach płynących przy normalnym
poziomie piętrzenia określonym w
pozwoleniu wodnoprawnym, o którym
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. ‐ Prawo wodne
‐
z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub

wróć

rybackiej;
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Uchwała Nr
XLVIII/999/14
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
z dnia 23 czerwca 2014
r.
w sprawie Przemysko‐
Dynowskiego Obszaru
Chronionego
Krajobrazu

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

4) lokalizowania obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzeki Wiar, San, Mleczka Wschodnia,
jezior i innych zbiorników wodnych, z
wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej, przy czym dla sztucznych
zbiorników wodnych za linię brzegową
uważa się linię wody przy maksymalnej
rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;

4) budowania nowych obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m
od:
a)
linii brzegów rzek: Wiar, San,
Mleczka Wschodnia, zgodnie z
załącznikiem mapowym nr 1 , jezior i
innych naturalnych zbiorników
wodnych
b)
zasięgu lustra wody w
sztucznych zbiornikach usytuowanych
na wodach płynących przy normalnym
poziomie piętrzenia określonym w
pozwoleniu wodnoprawnym, o którym
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. ‐ Prawo wodne
‐
z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej;

Wiar w całości na terenie OCHK jest
typem 9 – małą rzeką wyżynną,
‐ nie leży w korytarzu ekologicznym
‐ nie leży w Obszarze NATURA 2000
‐ w całości w strefie zagrożenia
powodziowego.

San w całości na terenie OCHK jest
typem 15 – średnią rzeką wyżynną,
‐ w połowie swojego przebiegu leży w
korytarzu ekologicznym
‐ W całości objęta Obszarem NATURA
2000 Rzeka San, dla którego
sporządzono PZO, gdzie przedmiotem
ochrony są m.in. wiele gatunków ryb,
skójka, i Obszarem Pogórze
Przemyskie,
‐ w całości w strefie zagrożenia
powodziowego.
Mleczka Wschodnia ‐ typ 12 – potok
fliszowy
‐ dolny bieg rzeki leży w korytarzu
ekologicznym
‐ nie leży w Obszarze NATURA 2000
‐ w km 0,00 – 34,00 została wyznaczona
jako obszar bezpośredniego zagrożenia
powodzią w Studium Ochrony

wróć
Przeciwpowodziowej Dyrektora RZGW
Kraków
3

Uchwała Nr
XLVIII/998/14

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

4) lokalizowania obiektów budowlanych
Sejmiku Województwa
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
Podkarpackiego
rzek: San, Osława, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem
z dnia 23 czerwca 2014
urządzeń wodnych oraz obiektów
r.
służących prowadzeniu racjonalnej
w sprawie
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej,
Wschodniobeskidzkiego przy czym dla sztucznych zbiorników
Obszaru Chronionego
wodnych za linię brzegową uważa się
Krajobrazu
linię wody przy maksymalnej rzędnej
piętrzenia wody w zbiorniku;

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:
4) budowania nowych obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m
od:
a)
linii brzegów rzek: San, Osława
zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1,
jezior i innych naturalnych zbiorników
wodnych
b)
zasięgu lustra wody w
sztucznych zbiornikach usytuowanych
na wodach płynących przy normalnym
poziomie piętrzenia określonym w
pozwoleniu wodnoprawnym, o którym
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. ‐ Prawo wodne
‐
z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej;

Osława – reprezentuje typ 14 – mała
rzeka fliszowa (od Rzepedki do ujścia)
oraz typ 12 ‐ potok fliszowy do
Rzepedki.
‐ W całości w strefie zagrożenia
powodziowego.
‐ W większej części swojego przebiegu
znajduje się w korytarzu ekologicznym
wg. GDOŚ.
‐ W całości objęta Obszarem NATURA
2000 Dorzecze Górnego Sanu

San – na całym obszarze jest średnią
rzeką wyżynną typ 15.
‐ Praktycznie na całej długości w strefie
zagrożenia powodziowego.
‐ W części swojego przebiegu znajduje
się w korytarzu ekologicznym wg.
GDOŚ.
‐ W całości objęta Obszarem NATURA
2000 Dorzecze Górnego Sanu i Rzeka
San, dla którego sporządzono PZO,
gdzie przedmiotem ochrony są m.in.
wiele gatunków ryb, skójka,

4

Uchwała Nr
XLVIII/997/14
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

4) lokalizowania obiektów budowlanych
4) budowania nowych obiektów
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów budowlanych w pasie szerokości 100 m
rzek: Wisłoka, Jasiołka, Osława, Wisłok, od:

Osława – reprezentuje typ 14 – mała
rzeka fliszowa.
‐ W całości w strefie zagrożenia
powodziowego.

wróć

z dnia 23 czerwca 2014
r.
w sprawie Obszaru
Chronionego
Krajobrazu Beskidu
Niskiego

zmieniona

uchwałą Nr VI/116/15
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie zmiany
uchwały Nr
XLVIII/997/14 z dnia 23
czerwca 2014 r. w
sprawie Obszaru
Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego.

jezior i innych zbiorników wodnych, z
wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej, przy czym dla sztucznych
zbiorników wodnych za linię brzegową
uważa się linię wody przy maksymalnej
rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;

a)
linii brzegów rzeki rzek: Wisłoka, ‐ W większej części swojego przebiegu
Jasiołka, Osława, Wisłok, zgodnie z
znajduje się w korytarzu ekologicznym
załącznikiem mapowym nr 1 , jezior i
wg. GDOŚ.
innych naturalnych zbiorników
‐ W całości objęta Obszarem NATURA
wodnych
2000 Dorzecze Górnego Sanu
b)
zasięgu lustra wody w
sztucznych zbiornikach usytuowanych
Wisłoka – reprezentuje typ 14 – mała
na wodach płynących przy normalnym
rzeka fliszowa.
poziomie piętrzenia określonym w
pozwoleniu wodnoprawnym, o którym ‐ W całości w strefie zagrożenia
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z
powodziowego.
dnia 18 lipca 2001 r. ‐ Prawo wodne
‐ W większej części swojego przebiegu
‐
z wyjątkiem urządzeń wodnych
znajduje się w korytarzu ekologicznym
oraz obiektów służących prowadzeniu
wg. GDOŚ.
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
‐ w całości na ternie Obszaru NATURA
rybackiej;
2000 Wisłoka z Dopływami i w
przeważającej części na ternie Obszaru
NATURA 2000 Beskid Niski, dla których
nie sporządzono PZO.

Wisłok – typ 12 – potok fliszowy w
większej części , do zbiornika Besko,
potem fragment typ 14 – mała rzeka
fliszowa.
‐ W całości objęty Obszarami NATURA
2000: Ostoja Jaśliska, gdzie
przedmiotem ochrony są m.in. niektóre
gatunki , wydra, bóbr i i łęgi.
Wisłok Środkowy z Dopływami, Beskid
Niski, dla których nie sporządzono PZO.
‐ w dużym fragmencie położony jest w

wróć
korytarzu ekologicznym wg GDOS.

Jasiołka‐ typ 12 – potok fliszowy.
‐ W całości w strefie zagrożenia
powodziowego.
‐ W większej części swojego przebiegu
znajduje się w korytarzu ekologicznym
wg. GDOŚ.
‐ w całości na ternie Obszaru NATURA
2000 Jasiołka , gdzie przedmiotem
ochrony są ryby, płazy, skójka,
pionierska roślinność na
kamieńcach górskich potoków,łęgi
‐ w przeważającej części na ternie
Obszaru NATURA 2000 Beskid Niski, dla
którego nie sporządzono PZO.
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Uchwała Nr
XLVIII/996/14
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
z dnia 23 czerwca 2014
r.
w sprawie
Czarnorzeckiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu

Brak zapisu.

W § 3 ust 1. (Na terenie Obszaru
zakazuje się: ) po pkt 6 dodać pkt 7 w
brzmieniu:

Wprowadzony nowy zakaz zabudowy
doliny rzeki Wisłok tak jak w innych
Obszarach.

7) budowania nowych obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m
od:

Wisłok reprezentuje typ 14 – mała
rzeka fliszowa

a)
linii brzegów rzeki Wisłok, jezior
i innych naturalnych zbiorników
wodnych,
b)

zasięgu lustra wody w

‐ w połowie swojego przebiegu leży w
korytarzu ekologicznym wg. GDOS
‐ w całości w strefie zagrożenia
powodziowego.

wróć
sztucznych zbiornikach wodnych
usytuowanych na wodach płynących
przy normalnym poziomie piętrzenia
określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym, o którym mowa w art.
122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. ‐ Prawo wodne
‐
z wyjątkiem obiektów służących
turystyce wodnej, gospodarce wodnej
lub
rybackiej;

W § 3 po ust.1 dodać ust 2, 3 i 4 w
brzmieniu:
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 7
nie narusza lokalizacji obiektów
budowlanych wskazanych w: studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy, miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego i
ostatecznych decyzjach
administracyjnych, obowiązujących w
dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.
3. Strefa wyłączona z zabudowy na
podstawie zakazu, o którym mowa w
ust. 1 pkt 7, może podlegać
ograniczeniu w studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy lub w
miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego w

‐ Obszar NATURA 2000 „Wisłok
Środkowy z Dopływami”, dla którego
nie sporządzono PZO.

wróć
ramach uzgodnień z ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
jeżeli nie wpłynie to znacząco
negatywnie na ochronę przyrody Parku.
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Uchwała Nr
XXXIX/788/13
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
z dnia 28 października
2013 r.
w sprawie
Brzóźniańskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

4) lokalizowania obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzeki Trzebośnica, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów
służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej,
przy czym dla sztucznych zbiorników
wodnych za linię brzegową uważa się
linię wody przy maksymalnej rzędnej
piętrzenia wody w zbiorniku;

4) budowania nowych obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m
od:
a)
linii brzegów rzeki Trzebośnica,
zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1 ,
jezior i innych naturalnych zbiorników
wodnych
b)
zasięgu lustra wody w
sztucznych zbiornikach usytuowanych
na wodach płynących przy normalnym
poziomie piętrzenia określonym w
pozwoleniu wodnoprawnym, o którym
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. ‐ Prawo wodne

Trzebośnica – w części OCHK typ 17 –
potok nizinny, w części typ 19 – rzeka
nizinna.
‐ Wg GDOŚ w całości na Ochk położona
w korytarzu ekologicznym.
‐Na całej długości zagrożenie
powodziowe.
‐ objęta Obszarem NATURA 2000 Lasy
Leżajskie, dla którego nie sporządzono
PZO

‐
z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej;
7

Uchwała Nr
XXXIX/787/13
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
z dnia 28 października
2013 r.
w sprawie
Kuryłowskiego Obszaru

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

4) lokalizowania obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzeki Złota, jezior i innych zbiorników
wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej, przy czym dla sztucznych
zbiorników wodnych za linię brzegową

4) budowania nowych obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m
od:
a)
linii brzegów obydwu rzek Złota,
zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1,
jezior i innych naturalnych zbiorników
wodnych,

Obydwie rzeki Złota reprezentują typ 17
– potok nizinny.
Brak obszarów NATURA 2000,

Złota (w północnej części Obszaru)
biegnie w większej części w korytarzu
ekologicznym, zrezygnowano z
początkowego biegu rzeki położonego

wróć

Chronionego
Krajobrazu

uważa się linię wody przy maksymalnej
rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;

b)
zasięgu lustra wody w
sztucznych zbiornikach usytuowanych
na wodach płynących przy normalnym
poziomie piętrzenia określonym w
pozwoleniu wodnoprawnym, o którym
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. ‐ Prawo wodne
‐
z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej;

8

Uchwała Nr
XXXIX/786/13
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
z dnia 28 października
2013 r.
w sprawie
Sieniawskiego Obszaru
Chronionego
Krajobrazu

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

4) lokalizowania obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzek: Wirowa, San, Wisłok, Lubaczówka,
jezior i innych zbiorników wodnych, z
wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej, przy czym dla sztucznych
zbiorników wodnych za linię brzegową
uważa się linię wody przy maksymalnej
rzędnej piętrzenia wody w zbiorniku;

4) budowania nowych obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m
od:
a)
linii brzegów rzek: Wirowa, San,
Wisłok, Lubaczówka ,zgodnie z
załącznikiem mapowym nr 1, jezior i
innych naturalnych zbiorników
wodnych,
b)
zasięgu lustra wody w
sztucznych zbiornikach usytuowanych
na wodach płynących przy normalnym
poziomie piętrzenia określonym w
pozwoleniu wodnoprawnym, o którym
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. ‐ Prawo wodne
‐
z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub

poza korytarzem ekologicznym

Złota (w południowej części Obszaru)
W połowie swojego biegu położona w
korytarzu ekologicznym
‐ ‐ Zagrożenie powodziowe na całej
długości

Zachodzi konieczność uszczegółowienia,
że chodzi o obydwie rzeki Złota.

San, Wisłok, Lubaczówka – typ 19 ‐
rzeka nizinna.
Wirowa – typ 16 – potok nizinny.

Wirowa – w całości w korytarzu
ekologicznym.
San – objęty jest Obszarem NATURA
2000 Dolina Dolnego Sanu, dla którego
nie sporządzono PZO.
‐ Zagrożenie powodziowe
Lubaczówka w połowie na terenie
korytarza ekologicznego.
‐ Zagrożenie powodziowe na całej
długości
Wisłok – zagrożenie powodziowe na
całej długości.

wróć

rybackiej;
9

Uchwała Nr
XXXIX/785/13
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
z dnia 28 października
2013 r.
w sprawie Mielecko‐
Kolbuszowsko‐
Głogowskiego Obszaru
Chronionego
Krajobrazu

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

4) lokalizowania obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzek: Trześniówka, Kanał Białoborski,
Tuszymka, Osina, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów
służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej,
przy czym dla sztucznych zbiorników
wodnych za linię brzegową uważa się
linię wody przy maksymalnej rzędnej
piętrzenia wody w zbiorniku;

4) budowania nowych obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m
od:
a)
linii brzegów rzek: Trześniówka
(Jamnica), Tuszymka, Osina, zgodnie z
załącznikiem mapowym nr 1, jezior i
innych naturalnych zbiorników,
b)
zasięgu lustra wody w
sztucznych zbiornikach usytuowanych
na wodach płynących przy normalnym
poziomie piętrzenia określonym w
pozwoleniu wodnoprawnym, o którym
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. ‐ Prawo wodne
‐
z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej;

Tuszymka , Trześniówka – typ 17 –
potok nizinny,
Osina – struga

Wszystkie te cieki położone są w
granicach korytarza ekologicznego wg.
GDOŚ. (Trześniówka częściowo)

Trześniówka (Jamnica –nazwa
zwyczajowa, lokalna górnego biegu
Trześniówki), Osina i początkowy bieg
Tuszymki położone są w NATURZE 2000
Puszcza Sandomierska, jednak zapisy
tego dokumentu nie wskazują tych
cieków jako ważnych dla ochrony
przedmiotów ochrony Obszaru w
związku z czym rezygnuje się z
fragmentu Trześniówki na obrzeżu
Obszaru( tuz za granicą) poza
korytarzem ekologicznym.

Tuszymka w dalszym swoim przebiegu
objęta jest Obszarem NATURA 2000
Dolna Wisłoka z Dopływami, dla
którego nie sporządzono jeszcze PZO.

W związku z doprecyzowaniem w
nowelizacji ustawy pojęcia „rzeka”
zrezygnowano z zakazu zabudowy
doliny w stosunku do Kanału

wróć
Białoborskiego, jako sztucznej części
wód wg. Planu Gospodarowania
Wodami Górnej Wisły RZGW
10 Uchwała Nr
XXXIX/784/13
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
z dnia 28 października
2013 r.
w sprawie Sokołowsko‐
Wilczowolskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

Łęg‐ typ 19 – rzeka nizinna,

4) lokalizowania obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzek: Łęg, Przyrwa, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów
służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej,
przy czym dla sztucznych zbiorników
wodnych za linię brzegową uważa się
linię wody przy maksymalnej rzędnej
piętrzenia wody w zbiorniku;

4) budowania nowych obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m
od:

Przyrwa – typ 17 – potok nizinny

a)
linii brzegów rzek: Łęg, Przyrwa,
zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1,
jezior i innych naturalnych zbiorników
wodnych,
b)
zasięgu lustra wody w
sztucznych zbiornikach usytuowanych
na wodach płynących przy normalnym
poziomie piętrzenia określonym w
pozwoleniu wodnoprawnym, o którym
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. ‐ Prawo wodne
‐
z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej;

11 Uchwała Nr
XXXIX/783/13
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
z dnia 28 października
2013 r.
w sprawie
Roztoczańskiego
Obszaru Chronionego

Obydwie rzeki leżą w obrębie obszaru
NATURA 2000 Puszcza Sandomierska,
który wskazuje konieczność ochrony
doliny rzeki Przyrwa oraz rzeki Łęg do
miejscowości Zapolednik :
„1. Pozostawienie drzew stojących w
pasie do 10 metrów od koryta rzeki.
2. Prowadzenie prac hydrotechnicznych
w sposób uwzględniający wymagania
siedliskowe gatunku (w obrębie doliny
rzecznej powinny pozostać otwarte,
aktywnie kształtowane przez rzekę,
skarpy –miejsca, w których zimorodek
buduje nory –oraz drzewa i krzewy
spełniające funkcje czatowni)”.

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

Tanew – typ 7 – potok wyżynny,

4) lokalizowania obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzek: Tanew, Wirowa, Brusienka, jezior i
innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów
służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej,
przy czym dla sztucznych zbiorników

4) budowania nowych obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m
od:

‐ zagrożenie powodziowe,

a)
linii brzegów rzek: Tanew,
Wirowa, Brusienka, zgodnie z
załącznikiem mapowym nr 1 , jezior i
innych naturalnych zbiorników
wodnych

‐ w obszarze korytarza ekologicznego
wg. GDOS.
‐ w połowie długości objęta Obszarem
NATURA 2000 Puszcza Solska, dla
którego nie został sporządzony PZO

wróć

Krajobrazu

12 Uchwała Nr
XXXIX/782/13
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
z dnia 28 października
2013 r.
w sprawie Strzyżowsko‐
Sędziszowskiego
Obszaru Chronionego
Krajobrazu

wodnych za linię brzegową uważa się
linię wody przy maksymalnej rzędnej
piętrzenia wody w zbiorniku;

b)
zasięgu lustra wody w
sztucznych zbiornikach usytuowanych
na wodach płynących przy normalnym
poziomie piętrzenia określonym w
pozwoleniu wodnoprawnym, o którym
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. ‐ Prawo wodne

‐ zagrożenie powodziowe.
‐ na skraju Obszaru NATURA 2000
Puszcz Solska dla którego nie został
sporządzony PZO

‐
z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej;

Brusienka – typ 16 – potok nizinny

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

§ 3. 1. Na terenie Obszaru zakazuje się:

4) lokalizowania obiektów budowlanych
w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzek: Wisłok, Bystrzyca, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem
urządzeń wodnych oraz obiektów
służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej,
przy czym dla sztucznych zbiorników
wodnych za linię brzegową uważa się
linię wody przy maksymalnej rzędnej
piętrzenia wody w zbiorniku;

4) budowania nowych obiektów
budowlanych w pasie szerokości 100 m
od:

Wisłok – typ 15 – średnia rzeka
wyżynna,

a)
linii brzegów rzek: Wisłok,
Bystrzyca , zgodnie z załącznikiem
mapowym nr 1, jezior i innych
naturalnych zbiorników wodnych,
b)
zasięgu lustra wody w
sztucznych zbiornikach usytuowanych
na wodach płynących przy normalnym
poziomie piętrzenia określonym w
pozwoleniu wodnoprawnym, o którym
mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. ‐ Prawo wodne
‐
z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów służących prowadzeniu
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub
rybackiej;

13 Uchwała Nr
XXXIX/781/13

Wirowa – typ 19 – rzeka nizinna,

Brak zapisu, brak rzek i większych
zbiorników wodnych.

‐ Fragment położony w korytarzu
ekologicznym.

- Natura 2000 Wisłok Środkowy z
dopływami – brak PZO
- zagrożenie powodziowe.
Zapisy gminnych dokumentów
planistycznych potwierdzają
zasadność takiego zakazu ze
względu na zagrożenie powodziowe.
Bystrzyca – typ ????
‐ w części położona w obrębie korytarza
ekologicznego wg. GDOŚ

wróć

Sejmiku Województwa
Podkarpackiego
z dnia 28 października
2013 r.
sprawie Hyżnieńsko‐
Gwoźnickiego Obszaru
Chronionego
Krajobrazu

wróć

Uchwała Nr ……………………./2016
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ……………….2016 r.

w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz.U.2015.1392 z późn. zm.) art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.), art. 9 i art. 113 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163 z późn. zm.) oraz art. 11 i art.
53 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz.U.2016.195)

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala co następuje:
§1
W Statucie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie stanowiącym załącznik
do Uchwały Nr XV/260/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2011 r.
oraz Uchwałą Nr LVIII/1100/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
27 października 2014 r. w sprawie zmian Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 po pkt. 16 dodaje się pkt. 17 w brzmieniu:
„17) realizacja zadań w zakresie świadczenia wychowawczego w związku
z koordynacją systemu zabezpieczenia społecznego”
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

wróć

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 53 ust 1

ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) organy gminy i województwa do
dnia wejścia w życie ustawy wyznaczą lub utworzą jednostki organizacyjne właściwe
do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. Przepisy art. 10 ust. 2 i
3 i art. 11 ust. 2 stosuje się.
Zgodnie z art. 11 ust. 1

ww. ustawy marszałek województwa właściwy ze względu

na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze:
1) pełni funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej
w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania
się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
2) wydaje decyzje w sprawach świadczenia wychowawczego realizowanego
w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ww. ustawy marszałek województwa może, w formie
pisemnej, upoważnić dyrektora, jego zastępcę lub innego pracownika regionalnego
ośrodka polityki społecznej lub innego pracownika urzędu marszałkowskiego do
załatwiania

w

jego

imieniu

spraw

dotyczących

realizacji

świadczenia

wychowawczego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
Świadczenie wychowawcze będzie podlegać przepisom o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego na tej samej zasadzie co obecnie świadczenia
rodzinne.

Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

w zakresie świadczeń rodzinnych realizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie i z tego powodu powierzenie temu Ośrodkowi również
zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego wydaje się zasadne.
Zasadne jest zatem wyznaczenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie do realizowania zadań określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) a także
stosowna zmiana Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w tym zakresie.

wróć

Materiały na posiedzenie Sejmiku Województwa Podkarpackiego – marzec 2016 r.

I. Informacja nt. stanu zabezpieczenia
na terenie województwa podkarpackiego

przeciwpowodziowego

1. Wprowadzenie
Zadania ustawowo powierzone Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, które
w jego imieniu wykonuje Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie (PZMiUW), dotyczą między innymi utrzymania wód i urządzeń melioracji
wodnych podstawowych.
W utrzymaniu marszałka województwa na dzień 31.12.2015 r. pozostaje:
- 3859,8 km rzek i potoków, w tym uregulowanych 1916,4 km (według stanu na dzień
31.12.2014 r. – dane do sprawozdania rocznego na dzień 31.12.2015 r. są w takcie
przygotowywania),
- 635,464 km wałów powodziowych,
- 35 zbiorników wodnych,
- 6 przepompowni.
W ramach w/w utrzymania PZMiUW realizuje zadania z zakresu:
- bieżącego utrzymania (konserwacji) wód i urządzeń melioracji
podstawowych,
- usuwania szkód powodziowych na wodach i urządzeniach.

wodnych

2. Bieżące utrzymanie
Potrzeby finansowe Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie na 2016 rok w zakresie zadań utrzymaniowych wynoszą 24,5 mln zł.
PZMiUW w Rzeszowie ze środków budżetowych na bieżące utrzymanie wód
i urządzeń wodnych oraz tzw. „wód pozostałych” otrzymał pulę środków w wysokości
5,174 mln zł. Kwota ta stanowi około 20% potrzeb w zakresie całego województwa,
dlatego poczyniono starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych
z rezerwy budżetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych Administracji.
W 2016 r. planuje się w pierwszej kolejności objęcie robotami konserwacyjnymi
całości wałów, a następnie wykonanie robót utrzymaniowych na ciekach wodnych
w tym kontynuację usuwania szkód powodziowych wynikających z przeglądów
terenowych jak i potrzeb zgłaszanych przez samorządy oraz ludność z terenu woj.
podkarpackiego w dostosowaniu do możliwości finansowych.
W 2015 r. wykonanych zostało 408 zadań z zakresu bieżącego utrzymania wód
polegającego na wykonaniu bieżącej konserwacji, usuwaniu szkód powodziowych,
którymi objętych zostało 1 315,968 km rzek i potoków w tym 1 213,329 km
uregulowanych, 612,634 km wałów przeciwpowodziowych. Wykonano również roboty
zabezpieczające na tzw. „wodach pozostałych” realizując 18 zadań na łącznej
długości 4,135 km.
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Wysokość wydatkowanych środków na realizację powyższych zadań zamknęła
się kwotą 14 448 939,14 zł. W kosztach tych mieszczą się również koszty bieżącej
eksploatacji 6-ciu przepompowni, utrzymanie 27-miu zbiorników wodnych jak również
wynagrodzenia dla zespołu pracowników utworzonego do obsługi przepompowni
i utrzymania urządzeń melioracyjnych.
W celu poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, na terenie
występowania największej ilości urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego
(w pow. Mielec, Tarnobrzeg, Nisko, Stalowa Wola) został powołany Zespół
Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych,
do którego w zakresie działania należy:
- Utrzymanie w ciągłej sprawności, eksploatacja i dozór pompowni melioracyjnych.
- Przegląd wałów i śluz oraz ramp przejazdowych.
- Utrzymanie i eksploatacja urządzeń piętrzących – jazów.
- Utrzymanie i eksploatacja zbiorników wodnych.
- Przegląd rowów odwadniających przy zaporach.
- Dokonywanie przeglądów urządzeń melioracji wodnych.
- Udział w zwalczaniu powodzi i jej skutków.
Wykonanie robót w ramach zadań j.w., bezpośrednio lub pośrednio wpłynęło
na stan bezpieczeństwa terenów zurbanizowanych jak również ochronę lub obniżenie
strat w uprawach rolnych powodowanych powodziami dolinowymi.
3. Realizacja usuwania szkód powodziowych
W ostatnich sześciu latach na realizację usuwania szkód powodziowych
przeznaczono łącznie ponad 101,83 mln zł (w 2015 r. – 0,46 mln zł) nie licząc
środków przydzielanych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji
podstawowych, które w znacznej mierze były kierowane na likwidację najpilniejszych
zagrożeń spowodowanych przez powódź. Realizując zadania z zakresu usuwania
szkód powodziowych i bieżącego utrzymania nadmienić należy, że do tej pory został
przywrócony stan i funkcjonalność uszkodzonych wałów wraz ze śluzami i drogami
przywałowymi do pierwotnych funkcji tych urządzeń. Dokonano również naprawy
uszkodzeń zbiorników wodnych i przepompowni melioracyjnych. W ciągu
sześcioletniego okresu w znacznej mierze przywrócono do dobrego stanu koryta
rzek i potoków co poprawiło spływ wód, szczególnie w miejscach dotychczasowych
powodzi i potencjalnego zagrożenia powodziowego.
4. Stan techniczny wałów przeciwpowodziowych
Aktualny stan budowli wałowych określają oceny 5-cioletnie wykonane na bieżąco
w latach 2010 - 2015, w wyniku których sformułowane zostały wnioski – zalecenia
dotyczące zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz stanu technicznego tych
wałów.
Na dzień 31.12.2015 r. aktualną ocenę stanu technicznego posiada 610,599 km
(96,1 % stanu ogólnego, który wynosi 635,464 km), wałów przeciwpowodziowych.
Na podstawie powyższych ocen oraz przeglądów jednorocznych wykazano
następujące dane wynikowe:
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 dobry stan wykazano na łącznej długości – 234,507 km wałów co stanowi 36,9
% stanu ogólnego,
 do rozbudowy lub przebudowy zakwalifikowano – 376,092 km wałów
co stanowi 59,1% stanu ogólnego.
Pozostała część wałów przeciwpowodziowych o długości 24,8km, (co stanowi 4 %
stanu ogólnego), która na chwilę obecną nie posiada aktualnej pięcioletniej oceny
stanu technicznego, to wały, które zostały zakwalifikowane do modernizacji lub stały
się zbędne ze względu na zmianę przeznaczenia terenu chronionego. W związku
z powyższym wykonywanie pięcioletnich ocen dla tych wałów stało się bezzasadne.
Większość z wymienionych wałów przeciwpowodziowych została wykonana
w ubiegłym wieku zgodnie z ówczesnymi wymogami. Wykonywane na bieżąco
pięcioletnie oceny stanu technicznego wskazują, że znaczna ilość wałów wymaga
zabiegów modernizacyjnych w zakresie wymaganej obecnymi przepisami rzędnej
bezpiecznego wyniesienia korony wałów i zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego,
zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie. W związku z powyższym Podkarpacki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie na bieżąco wykonuje prace
modernizacyjne mające na celu uzyskanie, powyższych zgodnych z przepisami
parametrów obwałowań.
5. Stan wyposażenia wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych
Na terenie województwa podkarpackiego w Zarządzie Marszałka znajdują się
4 magazyny przeciwpowodziowe: w Tarnobrzegu, Mielcu, Jarosławiu i Sanoku.
Ogólnie na stanie magazynowym znajduje się m.in. takie podstawowe
wyposażenie jak worki – 907 600 szt., pompy – 8 szt., łodzie – 6 szt., agregaty
prądotwórcze – 6 szt., folia – 30 350 m2, włóknina - 9 160 m2, pochodnie –
25 418 szt. Wyposażenie magazynów jest dostosowane do potrzeb jakie miały
miejsce w trakcie ostatnio prowadzonych akcji przeciwpowodziowych. Aktualne dane
o stanie wyposażenia wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych znajdują
się na stronie internetowej Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
http://pzmiuw.pl/index.php/magazynyprzeciwpowodziowe
6. Podsumowanie
Dokonując oceny stanu urządzeń służących zabezpieczeniu powodziowemu
należy stwierdzić, że zdecydowana większość wałów zaprojektowanych i wykonanych
w ubiegłym wieku nie spełnia obecnie wymaganych, podwyższonych parametrów
wynikających z ostatnio notowanych rzędnych przepływu wód 1%.
Mankamenty z tym związane zostały dokładnie zdiagnozowane i zlokalizowane
w opracowanych ocenach 5-cio letnich a dostosowanie wysokości wałów, ich
dogęszczenia i zabezpieczenia przeciwfiltracyjnego do obecnie wymaganych
standardów wymaga zwiększonych nakładów inwestycyjnych oraz wieloletniej realizacji
w ramach przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.
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Powtarzające się okresowo zjawiska powodziowe w oczywisty sposób
świadczą, że w dalszym ciągu ilość, oraz stan techniczny infrastruktury ochrony
przeciwpowodziowej jest niewystarczający.
W ostatnich latach w związku z wdrażaniem do prawa krajowego Ramowej
Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy powodziowej zmieniło się podejście do planowania
inwestycji z zakresu ochrony powodziowej.
W chwili obecnej to opracowane na szczeblu krajowym strategiczne dokumenty
planistyczne wykonane dla całych zlewni będą wyznaczać kierunki planowania
niezbędnych inwestycji przeciwpowodziowych. Rozbudowa istniejących, budowa
nowych obwałowań oraz budowa zbiorników przeciwpowodziowych będzie stanowić
jeden z elementów tzw. działań technicznych, które zostaną wskazane do realizacji
dopiero po dokonaniu pozytywnej oceny pod względem efektywności technicznej,
ekonomicznej i środowiskowej. Obszary, którym będzie należało zapewnić ochronę
zostaną wskazane po dokonaniu oceny wartości majątku i potencjalnych strat
w przypadku wystąpienia powodzi. Należy również zaznaczyć, że system ochrony
przeciwpowodziowej opierać się będzie głównie na czynnych środkach (zbiorniki
retencyjne, suche poldery), natomiast obwałowania będą stanowić jedynie
uzupełnienie tego systemu.
Wykonane w 2015 roku Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, wskażą
ostatecznie obszary, jakie należy „oddać wodzie” oraz tereny którym należy zapewnić
możliwy, maksymalnie wysoki poziom zabezpieczenia przed powodzią.
Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, które oczekują obecnie
na przyjęcie przez Radę Ministrów, będą m.in. wyznaczały główne potrzeby
w zakresie budowy nowych i rozbudowy istniejących obwałowań na terenie
województwa podkarpackiego, niezbędne do realizacji w najbliższej perspektywie
finansowej tj. do 2021 r.
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Informacja nt. stanu przygotowania i realizacji inwestycji
przeciwpowodziowych na terenie województwa podkarpackiego efekty rzeczowe oraz poniesione nakłady finansowe.
W 2015 r. realizowano 18 zadań inwestycyjnych, z zakresu melioracji wodnych
podstawowych na łączną kwotę 52 026 377 zł, z czego zakończono 13 zadań
inwestycyjnych na łączną wartość 48 767 896,36 zł, w ramach których osiągnięto
następujące efekty rzeczowe:
 wybudowano 1 suchy zbiornik przeciwpowodziowy o całkowitej pojemności
3,09 mln m3 na rzece Mleczka Kańczudzka,
 wybudowano 1 zbiornik retencyjny w miejscowości Rzeczyca Długa
o powierzchni 15 ha, średniej głębokości 2,0 m i pojemności 284 146 m3,
 rozbudowano i przeciwfiltracyjnie zabezpieczono obwałowania rzek i potoków
na łącznej długości 34,726 km,
 wybudowano nowe wały przeciwpowodziowe na łącznej długości 2,756 km,
 odbudowano i udrożniono koryta rzek i potoków o łącznej długości 5,125 km.
Realizacja zadań przyczyniła się do zwiększenia zabezpieczenia życia i mienia
ludności przed negatywnymi skutkami powodzi w przypadku jej wystąpienia.
Zadania zrealizowane i zakończone w 2015 r.:
1. „Zaprojektowanie i budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polderu
przepływowego) pn. „Kańczuga” na rzece Mleczka Kańczudzka na terenie gminy
Jawornik Polski oraz miasta i gminy Kańczuga”.
Zadanie o wartości kosztorysowej 37 378 682 zł, obejmowało opracowanie
dokumentacji projektowej oraz budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego
(polderu przepływowego) o pojemności 3,09 mln m³. Projekt realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007 - 2013.
Termin realizacji: 12.2009 - 09.2015.
W 2015 r. na realizację w/w projektu wydatkowana została kwota w wysokości
9 337 130,21zł, w tym środki unijne w wysokości: 8 304 288,00 zł.
W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe oraz wypłacano
odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję. W ramach projektu zrealizowano
roboty przygotowawcze, roboty podstawowe (w tym m.in.: makroniwelacja czaszy
zbiornika, budowa korpusu ziemnego zapory czołowej, wykonanie spustu dennego
i przelewu), roboty towarzyszące i wykończeniowe (wykonanie ciągów
komunikacyjnych, zagospodarowanie czaszy zbiornika). Wykonano także roboty,
związane z budową w czaszy suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Kańczuga”
na terenie miejscowości Manasterz, gmina Jawornik Polski, odcinków sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz odcinka
kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni ścieków
do rzeki Mleczki. Zrealizowano także roboty uzupełniające związane z humusowaniem
i obsiewem mieszankami traw części terenu wchodzącego w zakres inwestycji oraz
roboty dodatkowe, związane z zabezpieczeniem powstałego osuwiska.
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W wyniku realizacji projektu powstał suchy zbiornik przeciwpowodziowy
o całkowitej pojemności 3,09 mln m3, który w przypadku wystąpienia zjawiska
powodzi będzie retencjonował wodę.
2. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa, gm. Radomyśl
n/Sanem, woj. podkarpackie”.
Zadanie o wartości kosztorysowej 2 879 458 zł, obejmowało budowę zbiornika
retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa. Zadanie realizowane w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin realizacji: 01.2014 - 06.2015.
W 2015 r. na realizację w/w projektu wydatkowana została kwota w wysokości
287 936,81 zł, w tym środki unijne w wysokości: 144 119,59 zł.
W 2015 r. kontynuowano i zakończono roboty budowlano – montażowe,
związane z wykonaniem czaszy zbiornika retencyjnego, wykonaniem progu
piętrzącego rzeki Łukawicy, wykonaniem rurociągu doprowadzającego wodę z rzeki
Łukawicy do zbiornika retencyjnego, wykonaniem odprowadzenia wody ze zbiornika
retencyjnego do rzeki Łukawicy, wykonaniem robót towarzyszących budowie zbiornika
(przebudowa linii napowietrznej, ujęcie wody dla celów przeciwpożarowych, zjazd
drogowy z drogi publicznej).
Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego 1 zbiornika
retencyjnego w miejscowości Rzeczyca Długa o powierzchni 15 ha, średniej
głębokości 2,0 m i pojemności 284 146 m3.
3. „San I Etap I - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki
San w km 2+215 - 9+417, na długości 7,202 km, na terenie gminy Radomyśl nad
Sanem, woj. podkarpackie".
Zadanie o wartości kosztorysowej 23 347 647 zł, obejmowało rozbudowę
i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki San na łącznej długości
7,202 km. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
Termin realizacji: 01.2011 - 07.2015.
W 2015 r. na realizację w/w projektu wydatkowana została kwota w wysokości
10 694 089,66 zł, w tym środki unijne w wysokości: 6 496 404,02 zł.
W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe: roboty
przygotowawcze tj. rozbudowę prawego korpusu wału rzeki San, przebudowę śluzy
wałowej, rozbiórkę śluzy wałowej, rozbiórkę starego wału, wykonanie muru
oporowego z koszy siatkowo – kamiennych, wykonanie ścianek oporowych z grodzic
stalowych, przebudowę przyłącza napowietrznego linii nN, zabezpieczenie
wodociągu, roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki San, a także roboty
uzupełniające, polegające na wykonaniu remontu istniejących dróg dojazdowych
do budowy. Wypłacano także odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję
na rzecz Skarbu Państwa.
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Osiągnięto
końcowy
efekt
rzeczowy
w
postaci
rozbudowanego
i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego prawego wału rzeki San na łącznej długości
7,202 km.

4. „Nowy Breń II – rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki
Nowy Breń w km 2+487- 4+319, na długości 1,832 km w miejscowościach: Słupiec,
Ziempniów i Otałęż Część I: km 2+764 - 4+319, na długości 1,555 km w miejscowości
Ziempniów i Otałęż woj. podkarpackie”.
Zadanie o wartości kosztorysowej 3 325 789 zł, obejmowało wykonanie robót
budowlano - montażowych, polegających na rozbudowie i przeciwfiltracyjnym
zabezpieczeniu prawego wału rzeki Nowy Breń na łącznej długości 1,555 km. Zadanie
realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin realizacji: 01.2011 - 04.2015.
W 2015 r. na realizację w/w projektu wydatkowana została kwota w wysokości
300 559,35 zł, w tym środki unijne w wysokości: 181 628,46 zł.
W 2015 r. kontynuowane były następujące roboty budowlano – montażowe:
roboty przygotowawcze, roboty podstawowe w tym: rozbudowano korpus wałowy,
wykonano drogę eksploatacyjną, przebudowano i rozbudowano śluzy wałowe.
Wypłacono wszystkie odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję.
Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego i przeciwfiltracyjnie
zabezpieczonego prawego wału rzeki Nowy Breń na długości 1,555 km.

5. „San II - rozbudowa i przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki San
w km 4+438-9+390, na długości 4,952 km, na terenie gminy Zaleszany”.
Zadanie o wartości kosztorysowej 12 712 299 zł polegało na wykonaniu robót
budowlano - montażowych obejmujących rozbudowę i przeciwfiltracyjne
zabezpieczenie lewego wału rzeki San na dł. 4,952 km na terenie gminy Zaleszany.
Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Termin realizacji: 01.2011 - 07.2015.
W 2015 r. na realizację w/w projektu wydatkowana została kwota w wysokości
4 189 670,21 zł, w tym środki unijne w wysokości: 2 395 050,08 zł.
W 2015 r. kontynuowano i zakończono roboty budowlano – montażowe oraz
wypłacano odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycje na rzecz Skarbu
Państwa. Wykonano roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego wału rzeki
San, rozbudowę korpusu lewego wału rzeki San (w tym: roboty ziemne,
przeciwfiltracyjne zabezpieczenie korpusu i podłoża wału, drogi serwisowe),
przebudowę śluzy wałowej w km 8+319 i rozbiórkę nieczynnych śluz wałowych, roboty
towarzyszące rozbudowie lewego wału rzeki San. W ramach robót uzupełniających
naprawiono drogi dojazdowe.
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Osiągnięto
końcowy
efekt
rzeczowy
w
postaci
rozbudowanego
i przeciwfiltracyjnie zabezpieczonego lewego obwałowania rzeki San na łącznej
długości 4,952 km.

6. „Trześniówka III – rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 8+280-13+132
na dł. 4,852 km oraz prawego wału w km 7+678-12+942 na dł. 5,264 km, na terenie
gm. Tarnobrzeg i gm. Grębów”.
Zadanie o wartości kosztorysowej 21 136 977 zł, obejmowało rozbudowę
lewego wału rzeki Trześniówki na dł. 4,852 km oraz prawego wału na dł. 5,264 km.
Zadanie realizowane w ramach Uchwały Rady Ministrów Nr 169/2014 z dnia
26.08.2014 r. w sprawie uchylenia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu
górnej Wisły oraz finansowane z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Termin realizacji: 01.2011 - 12.2015.
W 2015 r. na realizację w/w projektu wydatkowana została kwota w wysokości
5 506 554,20 zł, w tym z NFOŚiGW: 5 240 510,50 zł.
W 2015 r. kontynuowano wypłatę odszkodowań, a także zakończono
i odebrano następujące roboty budowlano – montażowe: roboty przygotowawcze
w ramach rozbudowy lewego i prawego wału rzeki Trześniówki, roboty związane
z rozbudową korpusu lewego i prawego wału. Wykonana została także śluza wałowa
lewego i prawego wału rzeki Trześniówki oraz lewego wału rzeki Żupawki. Wykonano
także roboty towarzyszące rozbudowie prawego wału rzeki Trześniówki polegające
m.in. na przebudowie linii telekomunikacyjnej oraz roboty budowlane polegające
na rozbiórce nieczynnego przepustu wałowego prawego wału rzeki Trześniówki.
W 2015 r. zrealizowano także dodatkowe roboty budowlano – montażowe, polegające
na budowie przejazdów i przepustów technologicznych przez rzekę Trześniówkę,
Żupawkę i Mokrzyszówkę oraz wykonane zostały także roboty uzupełniające
polegające na wykonaniu naprawy drogi dojazdowej służącej do transportu materiałów
budowlanych na budowę.
Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału
rzeki Trześniówki na długości 4,775 km oraz prawego wału na długości 5,24 km.
1. „Łęg III - rozbudowa lewego wału rzeki Łęg w km 5+000-7+580 na dł. 2,58 km
oraz prawego wału w km 5+200-11+000 na dł. 5,80 km na terenie gm. Gorzyce
i Zaleszany”.
Zadanie o wartości kosztorysowej 16 877 875 zł, obejmowało rozbudowę
lewego wału rzeki Łęg na dł. 2,58 km oraz prawego wału na dł. 5,8 km.
Zadanie realizowane w ramach Uchwały Rady Ministrów Nr 169/2014 z dnia
26.08.2014 r. w sprawie uchylenia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu
górnej Wisły oraz finansowane z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
Termin realizacji: 01.2011 - 12.2015.
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W 2015 r. na realizację w/w projektu wydatkowana została kwota w wysokości
4 602 399,58 zł, w tym z NFOŚiGW: 4 598 345,58 zł.
W 2015 r. kontynuowano wypłatę odszkodowań i roboty budowlano –
montażowe tj. roboty przygotowawcze w ramach rozbudowy lewego i prawego wału
rzeki Łęg, roboty związane z rozbudową korpusu lewego i prawego wału oraz roboty
związane z przebudową śluzy wałowej. Naprawiono także drogi dojazdowe
wykorzystywane do transportu materiałów budowlanych.
Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału
rzeki Łęg na długości 2,58 km oraz prawego wału na długości 5,8 km.
2. "Wisłoka – Boża Wola – rozbudowa lewego wału Wisłoki w km 4+115 – 6+737
oraz w km 0+000-0+230 wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku
Kiełkowskim o długości 150 m - ETAP I".
Zadanie o wartości kosztorysowej 7 022 433 zł, obejmowało rozbudowę lewego
wału rzeki Wisłoki wraz z budową obustronnych wałów cofkowych na potoku
Kiełkowskim o długości 150 m budowa - 0,42 km, rozbudowa - 2,732 km. Zadanie
realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Termin realizacji: 01.2011 - 06.2015.
W 2015 r. na realizację w/w projektu wydatkowana została kwota w wysokości
663 392,66 zł, w tym środki unijne w wysokości: 404 155,43 zł.
W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe, tj. roboty związane
z budową i rozbudową lewostronnego wału Wisłoki poniżej ujścia potoku
Kiełkowskiego, roboty związane z budową lewostronnego wału cofkowego na potoku
Kiełkowskim. Wypłacano także odszkodowania za przejęcie gruntów pod inwestycję
na rzecz Skarbu Państwa.
Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego lewego wału
rzeki Wisłoki wraz z wybudowanymi obustronnymi wałami cofkowymi na potoku
Kiełkowskim o długości 150 m (budowa - 0,150 km, rozbudowa - 2,622 km) - razem
2,772 km.
3. „Zabezpieczenie przed powodzią osiedla Rzochów - budowa nowego prawego
wału rzeki Wisłoki w km 26+533 - 28+639 na terenie miasta Mielca i gminy Przecław”.
Zadanie o wartości kosztorysowej 6 104 042 zł, obejmowało budowę nowego
prawego obwałowania rzeki Wisłoki na dł. 2,106 km. Zadanie realizowane w ramach
Uchwały Rady Ministrów Nr 169/2014 z dnia 26.08.2014 r. w sprawie uchylenia
Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.
Termin realizacji: 01.2011 - 12.2015.
W 2015 r. na realizację w/w projektu wydatkowana została kwota w wysokości
5 400 328,82 zł, z tego z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach w/w uchwały
5 384 416,93 zł.
W 2015 r. wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto roboty w ramach których
wykonano: wycinkę drzew i krzewów wraz ze zdjęciem humusu, roboty
przygotowawcze, wykonanie wału przeciwpowodziowego (roboty ziemne
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i zabezpieczenie korpusu wału, roboty rozbiórkowe), wykonanie ramp wałowych,
wykonanie przepustu wałowego (rów obiegowy, śluza wałowa z komorą zamknięć,
zbiornik wyrównawczy, rurociąg o średnicy 800 mm), roboty wykończeniowe
(zagospodarowanie pasa technologicznego na międzywalu i zawalu, roboty drogowe naprawa dróg publicznych). Wykonane zostały także roboty uzupełniające polegające
na naprawie dróg publicznych oraz ubezpieczeniu wylotu od śluzy wałowej
w km 26+945 rzeki Wisłoki. Kontynuowano także wypłatę odszkodowań za przejęte
grunty pod inwestycję. Niestety nie udało się wypłacić wszystkich odszkodowań
za przejęte grunty pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa, ponieważ nie zostały
wydane postanowienia przez Sąd nakazujące wpłatę odszkodowań do depozytów.
Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego prawostronnego
wału rzeki Wisłoki na długości 2,106 km.

10. „Budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 53+800 - 55+600
w miejscowościach: Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków woj. podkarpackie etap II”.
Zadanie o wartości kosztorysowej 1 959 798 zł, obejmowało wykonanie robót
budowlano – montażowych, polegających na budowie lewostronnego odcinka
obwałowania rzeki Wisłoki na łącznej długości 500,30 m, w miejscowościach:
Zawierzbie, Żyraków na terenie gm. Żyraków. Zadanie realizowane ze środków
budżetu państwa.
Termin realizacji: 12.2010 – 12.2015.
W 2015 r. na realizację w/w projektu wydatkowana została kwota w wysokości
1 802 911,42 zł.
W 2015 r. wyłoniono wykonawcę robót i rozpoczęto roboty, w ramach których
zrealizowano i odebrano roboty przygotowawcze tj.: wykonanie wału
przeciwpowodziowego, wykonanie komunikacyjnych obiektów wałowych, wykonanie
budowli odwadniających, roboty wykończeniowe i towarzyszące oraz roboty
dodatkowe polegające na wywozie odpadów zgromadzonych podczas realizacji
zadania inwestycyjnego. Kontynuowano także wypłatę odszkodowań.
Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanego lewostronnego
odcinka obwałowania rzeki Wisłoki na łącznej długości 500,30 m.
11.
„Odbudowa potoku Lubcza w km 2+640-6+675 na długości 4,035 km oraz
udrożnienie koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych w km 0+400; 1+280;
7+050; 7+700 w mieście Rzeszów – Zwięczyca II, oraz w miejscowościach:
Racławówka, Niechobrz, Boguchwała, gm. Boguchwała, woj. podkarpackie".
Zadanie o wartości kosztorysowej 6 639 439 zł, polegało na odbudowie potoku
Lubcza na łącznej długości 4,035 km oraz na udrożnieniu koryta potoku Lubcza
w rejonie 4 stopni betonowych. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
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Termin realizacji: 01.2006 - 05.2015.
W 2015 r. na realizację w/w projektu wydatkowana została kwota w wysokości
1 312 347,80 zł, w tym środki unijne w wysokości: 799 717,76 zł
W 2015 r. kontynuowano roboty budowlano – montażowe, tj. roboty związane
z regulacją, umocnieniem potoku Lubcza, udrożnieniem stopni betonowych.
Wykonano także roboty uzupełniające, polegające na umocnieniu skarp faszynadą.
Prowadzono także wykupy gruntów pod inwestycję.
Osiągnięto końcowy efekt rzeczowy w postaci odbudowanego koryta potoku
Lubcza oraz udrożnionego koryta potoku Lubcza w rejonie 4 stopni betonowych
na łącznej długości 4,035 km.

12. „Potok FUGAS - zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych
położonych wzdłuż potoku Fugas w km 0+000 - 0+350 w miejscowości Brzozów,
woj. podkarpackie”.
Zadanie o wartości kosztorysowej 3 181 193 zł, obejmowało m.in. regulację
potoku Fugas, przebudowę przepustu, wykonanie rurociągu odprowadzającego wodę
do rzeki Stobnicy, wykonanie wylotu do rzeki Stobnicy, przełożenie istniejących
odcinków gazociągu kolidującego z regulacją. Zadanie finansowane z dotacji
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Termin realizacji: 09.2011 - 11.2015.
W 2015 r. na realizację w/w projektu wydatkowana została kwota w wysokości
3 047 000,00 zł, w ramach dotacji NFOŚiGW.
W 2015 r. wykonano regulację i konserwację potoku Fugas, przebudowę
przepustu, wykonanie rurociągu odprowadzającego wodę do rzeki Stobnicy,
wykonanie wylotu do rzeki Stobnicy, przełożenie istniejących odcinków gazociągu
kolidującego z regulacją potoku Fugas oraz rurociągiem, przebudowę przepustu
drogowego. Wykonano także odcinek kanalizacji deszczowej kd300.
Osiągnięto
końcowy
efekt
rzeczowy
w
postaci
zabezpieczenia
przeciwpowodziowego obszarów zalewowych położonych wzdłuż potoku Fugas
na długości 0,35 km.
13. „Optymalna metoda zarządzania ryzykiem powodziowym potoku Olszynka
w km 5+300 - 6+570 w miejscowości Święcany oraz w km 1+300 - 2+060
w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn, powiat jasielski, woj. podkarpackie”.
Zadanie o wartości kosztorysowej 2 067 189 zł, obejmowało wykonanie robót
budowlano – montażowych, polegających na umocnieniu koryta potoku Olszynka
na łącznej długości 1,306 km, w miejscowościach Święcany i Siepietnia, na terenie
gminy Skołyszyn. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa.
Termin realizacji: 12.2007 – 12.2015.
W 2015 r. na realizację w/w projektu wydatkowana została kwota w wysokości
1 623 575,64 zł.
W 2015 roku zrealizowano i odebrano roboty podstawowe tj.:
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- wykonano roboty w miejscowości Święcany polegające na wykonaniu robót
ubezpieczeniowych, wykonaniu odbudowy przejazdu w bród w km 5+348 i roboty
towarzyszące;
- wykonano roboty w miejscowości Siepietnica polegające na wykonaniu robót
ubezpieczeniowych, wykonaniu przepustu drogowego o średnicy 600 mm w km
1+560, odbudowie drogi gruntowej wraz
z zasypem wyrwy i podwyższeniem
terenu.
Wykonano także roboty uzupełniające polegające na likwidacji ubytków terenowych
w obrębie wykonywanych umocnień potoku Olszynka w miejscowości Święcany
i Siepietnica.
Osiągnięto efekt rzeczowy w postaci umocnienia koryta potoku Olszynka
na łącznej długości 0,74 km. Pozostały zakres rzeczowy na dł. 0,566 km zrealizowany
zostanie w 2016 r. po zabezpieczeniu środków finansowych.

Natomiast poniżej przedstawiamy 5 zadań inwestycyjnych realizowanych
w 2015 r. i planowanych do realizacji w 2016 roku:

1. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez
kształtowanie koryta rzeki Strug” Strug – etap I – odcinkowa przebudowa kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości
8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn,
woj. podkarpackie.
Zadanie o wartości kosztorysowej 37 541 444 zł, obejmuje kształtowanie
przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km.
Termin realizacji: 12.2008 - 12.2018.
W 2015 r. na realizację w/w projektu wydatkowana została kwota w wysokości
235 007,38 zł i związana była z kontynuacją wykupów gruntów, wypłatą
odszkodowań i opracowaniem kolejnego operatu szacunkowego. W celu
zapewnienia pełnej zgodności przedmiotowego projektu z przepisami krajowymi
i unijnymi (a w efekcie umożliwienie realizacji robót w przyszłości) konieczne było
uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach co nastąpiło w dniu
25.01.2016 r.
Końcowy efekt rzeczowy w postaci odcinkowej regulacji koryta rzeki Strug na łącznej
długości 8,62 km osiągnięty zostanie w 2018 r.
2. „Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819
na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj.
podkarpackiego i świętokrzyskiego)”.
Zadanie o wartości kosztorysowej 43 545 141 zł obejmuje rozbudowę prawego
wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra)
do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego) na łącznej długości
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9,869 km. Zadanie dotychczas finansowane ze środków budżetu państwa,
a od 2016 r. planowane do realizacji ze środków Banku Światowego. Termin realizacji:
12.2011 – 12.2017.
W 2015 r. na realizację w/w projektu wydatkowana została kwota w wysokości
893 518,72 zł. Wypłatę odszkodowań pod planowaną inwestycję sfinansowano
ze środków budżetu państwa.
Zadanie posiada pełną dokumentację projektową wraz z prawomocną decyzją
o pozwoleniu na realizację inwestycji, którą uzyskano w 2015 r. Opracowane zostały
także 3 operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych. Nie udało się
wypłacić wszystkich odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod przedmiotową
inwestycję.
Końcowy efekt rzeczowy w postaci rozbudowanego prawego wału rzeki Wisły
od Tarnobrzega do Koćmierzowa na łącznej długości 9,869 km osiągnięty zostanie
w 2017 roku.
3. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych
na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości
Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie”.
Zadanie o wartości kosztorysowej 23 078 352 zł, którego przedmiotem jest
wykonanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego obszarów zalewowych położonych
na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie na prawym brzegu rzeki
Wisłoki od km 50+500 do km 57+800. Zadanie dotychczas finansowane ze środków
budżetu państwa, planowane jest do realizacji w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
Termin realizacji: 12.2011 – 12.2019.
W 2015 r. na realizację w/w projektu wydatkowana została kwota w wysokości
1 028 808,20 zł.
Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową wraz
z prawomocną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji. W 2015 r. uzyskano
2 pozwolenia na realizację i 1 na budowę. Opracowano także operat szacunkowy
wyceny nieruchomości gruntowych oraz rozpoczęto wypłatę odszkodowań
za przejęcie gruntów pod inwestycję.
Końcowy efekt rzeczowy w postaci wybudowanych 3 odcinków nowych wałów
rzeki Wisłoki na łącznej długości 2,079 km oraz rozbudowanych 2 istniejących
odcinków wałów na długości 2,339 km zostanie osiągnięty w 2019 r.
1. Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi
powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie
miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola,
gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie.
Zadanie o wartości kosztorysowej 21 953 764 zł. Przedmiotem inwestycji jest
budowa lewego wału rzeki Ropy oraz obustronnych wałów cofkowych potoku
Młynówka na łącznej długości 6,22 km (z tego: lewy wał rzeki Ropy – odcinek I
o dł. 603 m, odcinek II o dł. 3,405 km, lewy wał Młynówki o dł. 927 m, prawy wał
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Młynówki o dł. 956 m oraz 320 m wału opaskowego przy oczyszczalni ścieków
w Przysiekach).
Termin realizacji: 01.2011 – 10.2019.
Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa, a od 2016 r. także ze środków
RPO WP na lata 2014-2020.
Zadanie posiada pełną dokumentację projektową. W miesiącu sierpniu 2015 r.
wydana została decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji. Od wydanej decyzji
także w miesiącu sierpniu 2015 r. zostało wniesione odwołanie przez właściciela
nieruchomości wchodzącej w zakres planowanej inwestycji. Odwołanie jest w chwili
obecnej rozpatrywane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. W związku
z powyższym w 2015 r. na przedmiotowym zadaniu nie poniesiono żadnych
wydatków.
Końcowym efektem rzeczowym uzyskanym w 2019 r. będzie wybudowane
lewostronne obwałowanie rzeki Ropy na łącznej długości 6,22 km.

5. Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa
podkarpackiego
W ramach w/w zadania ujęte są inwestycje, będące w trakcie przygotowywania
do realizacji, które z chwilą zabezpieczenia środków na roboty budowlano montażowe oraz po uzyskaniu wszystkich stosownych decyzji głównie pozwoleń
na budowę oraz na realizację inwestycji zostają umieszczone jako odrębne zadania
w rocznym planie inwestycji melioracyjnych opracowanym przez Podkarpacki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. W „Przygotowaniu dokumentacji…”
ujęte są ponadto zadania już zakończone, na które zabezpieczane są środki
z przeznaczeniem na wykup nieruchomości gruntowych i towarzyszących temu opłat,
których nie udało się wykupić w trakcie realizacji zadania m.in. z powodu
nieuregulowanych stanów prawnych właścicieli gruntów.
Zadanie o wartości kosztorysowej 17 543 144 zł, finansowane ze środków budżetu
państwa.
Termin realizacji: 01.2002 – 12.2018.
W 2015 r. na realizację w/w zadania wydatkowana została kwota w wysokości
1 101 146,34 zł.
Środki te przeznaczono na: na wykonanie prac projektowych, opracowanie projektów
budowlano – wykonawczych oraz na wykupy gruntów pod inwestycję.
W 2015 r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji
projektowych (projektów budowlanych i wykonawczych), przeprowadzono
postępowania przetargowe oraz zawarto umowy na opracowane nowych projektów.
Trwały także prace związane z uzyskiwaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,
wykupami gruntów pod inwestycję oraz wypłatą odszkodowań.
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Dla 7 zadań posiadających dokumentację projektową, trwają procedury
zmierzające do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych:

1. „Wisła Etap 2 - Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na dł. 14,116 km i prawego
wału rzeki San na dł. 2,037 km, na terenie gm. Gorzyce i gm. Radomyśl nad Sanem,
woj. podkarpackie”.
Aktualnie trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przewidywany termin zakończenia: grudzień 2016 r.
2. „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki
113+350 119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec,
woj. podkarpackie – Etap I”:
Aktualnie trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przewidywany termin zakończenia: listopad 2016 r.

3. „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki
113+350 – 119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec,
woj. podkarpackie – Etap II”.
Aktualnie trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przewidywany termin zakończenia: listopad 2016 r.

4. „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłoce w km od 27+100
do 31+400 i potoku Kiełkowskim w km od 0+150 do 2+008 - dla ochrony
przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kiełków na terenie gm. Mielec
i gm. Przecław, woj. podkarpackie”.
Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – decyzja wydana w dniu
17.12.2015 r., jest prawomocna od 26.01.2016 r. Następne etapy to uzyskanie
kolejno pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
Przewidywany termin zakończenia: listopad 2016 r.
5. „Odcinkowa przebudowa koryta cieku nr ew. 473 wraz z przepustami w km 0+000 –
0+465 na terenie miejscowości Pisarowce, gm. Sanok, woj. podkarpackie”.
Aktualnie trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Przewidywany termin zakończenia: listopad 2016 r.
6. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego „Góra Ropczycka” na rzece
Budzisz, na terenie m. Sędziszów Małopolski, Góra Ropczycka, Zagorzyce,
gm. Sędziszów Małopolski woj. podkarpackie”- uzyskano decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach (wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie w dniu 12.01.2015 r., znak: WOOŚ.4233.40.2012.GJ-107). Od decyzji
wniesiono 5 odwołań, które za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie przekazane zostały do rozpatrzenia przez Generalnego
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Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Dalsza realizacja zadania uzależniona
jest od stanowiska GDOŚ.
Przewidywany termin zakończenia: listopad 2016 r.
7. „Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica,
woj. podkarpackie”, na podstawie opracowanej w 2010 roku „Wariantowej koncepcji
ochrony przed powodzią zlewni potoku Zawadka, uwzględniającej zmiany w obrębie
koryta potoku Zawadka po czerwcowej powodzi w 2009 r., na terenie gminy Dębica
i gminy Ropczyce, woj. podkarpackie” uzyskano decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz decyzję lokalizacyjną. Następny etap to uzyskanie decyzji
pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę.
Przewidywany termin zakończenia: listopad 2016 r.
Natomiast dla kolejnych 7 zadań trwa opracowywanie dokumentacji
projektowych:
1. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania p.n.: „San III rozbudowa lewego wału rzeki San w km 0+000-4+445, gm. Gorzyce
woj. podkarpackie" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
Wykonano prace przedprojektowe i złożono wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie przeprowadzana jest ocena
oddziaływania na środowisko.
Przewidywany termin zakończenia: październik 2017 r.
2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Łęg IV- rozbudowa
lewego wału rzeki w km 0+000-5+000 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału
w km 0+000-5+200 na terenie gm. Gorzyce” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na realizację inwestycji.
Wykonano prace przedprojektowe i złożono wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie przeprowadzana jest ocena
oddziaływania na środowisko.
Przewidywany termin zakończenia: sierpień 2017 r.
3. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów
i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń,
gm. Gorzyce woj. podkarpackie” wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na realizację inwestycji.
Wykonano prace przedprojektowe i uzyskano decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach - data wydania decyzji 21.01.2016 r., decyzja nie jest prawomocna.
Następny etap to uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań.
Przewidywany termin zakończenia: maj 2017 r.
4. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn: opracowanie projektu
budowlanego i wykonawczego pn.: „Zabezpieczenie przed powodzią terenów
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zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka na terenie gminy Miasto Rzeszów oraz
Gminy Krasne, woj. podkarpackie” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na realizację inwestycji.
Aktualnie trwają prace przedprojektowe.
Przewidywany termin zakończenia: sierpień 2018 r.
5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Ochrona przed
powodzią obszarów zalewowych położonych wzdłuż rzeki Osa w km 0+000 – 10+900
na terenie miejscowości: Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola, Obojna gmina Zaleszany,
Jamnica gm. Grębów woj. podkarpackie” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na realizację inwestycji.
Na podstawie opracowanej w 2011 roku „Wariantowej koncepcji ochrony przed
powodzią rzeki Osa…” uzyskano prawomocną decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach. Aktualnie trwają prace przedprojektowe.
Przewidywany termin zakończenia: styczeń 2018 r.
6. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Trześniówka VII rozbudowa prawego wału rzeki Trześniówka w km 0+000-7+678 na terenie m. Trześń
i Gorzyce” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
Aktualnie trwają prace przedprojektowe.
Przewidywany termin zakończenia: sierpień 2018 r.
7. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn.: „Babulówka –
rozbudowa obwałowań: lewy w km 2+200 – 6+600, prawy w km 2+000 – 6+584
na terenie miejscowości Dymitrów Duży, gm. Baranów Sandomierski” wraz
z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji.
Aktualnie trwają prace przedprojektowe.
Przewidywany termin zakończenia: listopad 2018 r.
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INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ
REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ
W RZESZOWIE W 2015 ROKU

RZESZÓW, MARZEC 2016
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Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje zadania samorządu
województwa z zakresu polityki społecznej zgodnie z niżej wymienionymi ustawami:
I.

Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163
z późn. zm.)

II.

Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127 poz.721 z późn.
zm.),

III.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 roku
poz.124 z późn. zm.),

IV.

Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2011r. Nr 43
poz. 225 z późn. zm.)

V.

Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005 roku Nr 180 poz. 1493 z póżn.zm.),

VI.

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U.z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),

VII.

Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r.
poz 114 z póżn. zm.),

VIII.

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2015r. 332 j.t.),

IX.

Ustawy

z

dnia

26

października

1982r.

o

wychowaniu

w

trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.),
X.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
(Dz. U. UE L 04.166.1 z późn. zm.),

XI.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16
września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L
09.284.1 z późn. zm.),

XII.

Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r. w sprawie
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego pracowników najemnych,
osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin
przemieszczających się we wspólnocie ( Dz. Urz. WE L 1971.149.2

z późn.

zm.),
XIII.

Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972r. w sprawie
wykonywania Rozporządzenia Rady
1971r.

w sprawie

stosowania

(EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca

systemów
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pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i
do członków ich rodzin przemieszczających się we wspólnocie (Dz. Urz. WE L
1972.74.1 z późn. zm.)

W wyżej wymienionych ustawach zadania samorządu województwa Regionalny
Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizował w 2015 roku

poprzez następujące

Oddziały:
1. Oddział Pomocy Społecznej i Analiz
2. Oddział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy
3. Oddział Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
4. Oddział Świadczeń Rodzinnych
5. Oddział - Ośrodek Adopcyjny
6. Odział Administracyjno - Organizacyjny – Referat Kontroli
7. Oddział Księgowości

I. ODDZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ I ANALIZ
Oddział Pomocy Społecznej i Analiz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. realizował zadania wynikające z art. 25 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163)
Oddział realizuje:
1) ,,Wojewódzki Program Pomocy Społecznej na lata 2009 - 2015” - środki samorządu
2) ,,Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013” - EFS
3) Szwajcarsko - Polski Program Współpracy „Poprawa infrastruktury domów pomocy
społecznej i/lub placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz podnoszenie
kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek

i pielęgniarzy ww. instytucji".

Projekt jest realizowany w okresie od daty zawarcia umowy tj. 11.01.2012r. do
30.04.2016r.(wydłużono realizacje o 4 miesiące). Głównym celem projektu jest
polepszenie warunków życia mieszkańców domów pomocy społecznej placówek
opiekuńczo-wychowawczych poprzez:


poprawę infrastruktury, w tym inwestycje przebudowy, rozbudowy, modernizacji
oraz adaptacji terenu wokół budynków oraz zadania związane z zakupem
niezbędnego wyposażenia i sprzętu oraz ich renowacją,



podnoszenie kwalifikacji personelu pracującego bezpośrednio z mieszkańcami
domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych,
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poprawę jakości usług pielęgniarskich dla mieszkańców domów pomocy
społecznej, która obejmuje swoim zakresem kursy kwalifikacyjne
i szkolenia specjalizacyjne

4) Program „Wojewódzka Karta Dużej Rodziny” realizowany w Województwie
Podkarpackim od 14.01.2014r. Celem programu jest :


promowanie dużej rodziny oraz działań na rzecz wzmocnienia jej kondycji,



poprawa warunków życia dużych rodzin,



wspieranie funkcji rodzicielskiej poprzez wyrównanie szans rozwoju dzieci
wychowywanych w rodzinie,



zachęcanie do wspólnego spędzania czasu w szczególności korzystając z dóbr
kultury i innych na terenie województwa podkarpackiego,



budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu
korzystnych demograficznie decyzji dla rozwoju dużej rodziny.

Na realizację Programu Wojewódzka Karta Dużej Rodziny przeznaczono środki w wysokości
45.604,70 zł, wydatkowano 31.277,11 zł. tj. 68,58 %. Wydano 7885 karty dla 1498 rodzin.
W 2015r. środki pochodzące z budżetu Województwa w wysokości 800 000,00 zł.
przekazane zostały w kwocie 793 816,00 zł (wydatkowano i rozliczono 787 845, 38 zł.
-

98,48 % planu) na dofinansowanie realizacji zadań wynikających z zapisów

,,Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 - 2015r.” Załącznik nr 1.
Na realizację POKL - ,,Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji
pomocy społecznej

działających na terenie Województwa Podkarpackiego powiązanych

z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań” zaplanowano kwotę 542.625,00 zł.
Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr V/90/15 z dnia 23.02.2015 r. zostało
zatwierdzone zwiększenie planu finansowego o kwotę 1.475.681,00 zł. Uchwałą Sejmiku
Województwa Podkarpackiego Nr X/170/15 z dnia 29.06.2015 r. zmniejszono plan finansowy
jednostki na realizację zadań projektu o kwotę 542.624,00 zł. oraz uchwałą Nr XVI/263/15
z dnia 30 listopada 2015r. zmniejszono plan finansowy jednostki na realizację zadań
projektu
o

kwotę

125.513,00 zł.

Plan

po zmianach wyniósł

1.350.169,00 zł. Zaplanowane

wydatki na 2015 rok zostały zrealizowane w wysokości 1.349.733,80 zł tj. 99,97% planu.
Liczba uczestników projektu w 2015 wyniosła 491 osób. Załącznik nr 2.

Na

realizację

Szwajcarsko

–

Polskiego

Programu

Współpracy

planowano

wydatkować kwotę 5 212 488,00 zł . W związku z ewaluowaniem programu suma zmian w
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ciągu roku w planie finansowym wyniosła 1 251 491,00 zł.

– (wydatkowano i rozliczono

4 903 549,22 zł tj. 94,07 % w stosunku do planu). Załącznik nr 3.
Niewydatkowanie w 100% zaplanowanych środków wynika z następujących powodów:
 Dofinansowanie z zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w ramach
„Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 – 2015” otrzymały
podmioty, których projekty przeszły pozytywną ocenę merytoryczną jak również
uzyskały najwyższą liczbę punktów określoną w kryteriach oceny,
 Organizacje korzystające ze środków na realizację zadań zleconych z zakresu
pomocy społecznej w ramach „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na
lata 2009 – 2015”, nie rozliczyły całości przekazanych środków,
 Oszczędności poprzetargowych zadań realizowanych w ramach POKL z powodu
ustalenia niższej ceny zadania po wyłonieniu wykonawcy,
 Brak zgody na wydłużenie projektu PO KL o 3 miesiące,
 Oszczędności poprzetargowych z realizowanych zadań w ramach SPPW,
Ponadto w ramach podejmowanych działań przez Oddział Pomocy Społecznej i Analiz
realizowane były następujące badania:


„Ocena zasobów pomocy społecznej” opracowywana jest w każdym roku na
podstawie ocen sporządzonych przez gminy i powiaty z obszaru województwa.
Przedstawia analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, obejmuje
w szczególności: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe
na

zadania

pomocy

społecznej

bez

względu

na

podmiot

je

finansujący

i realizujący;


„Diagnoza

w

zakresie

pomocy

społecznej

w

województwie

podkarpackim”

przedstawiająca funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w województwie
w latach 2011-2014. W raporcie szeroko omówione zostały główne problemy
społeczne,

do

których

zalicza

się

między

innymi:

zjawisko

ubóstwa

i wykluczenia społecznego, bezrobocia, bezdomności, przemocy w rodzinie,
niepełnosprawności, starzenia się społeczeństwa, a także różne formy pomocy
i wsparcia udzielonego mieszkańcom Podkarpacia ze strony instytucji pomocy
i integracji społecznej;


„Problematyka uzależnienia od alkoholu wśród osób starszych” - badanie
w zakresie zapotrzebowania na utworzenie specjalistycznego domu pomocy
społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu na terenie Podkarpacia (badanie
zakończone w roku 2016);
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rozeznanie dotyczące ustalenia konieczności dalszej rehabilitacji wychowanków
ośrodków

rehabilitacyjno–edukacyjno–wychowawczych

oraz

szkół

specjalnych

funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego, którzy ukończyli 25 rok
życia oraz posiadają znaczny stopień niepełnosprawności (badanie zakończone
w roku 2016
Tabela 1. Realizacja zadań od 01.01.2015 do 31.12.2015
Plan na 2015 r.

Lp

Rodzaj zadań

1

Dotacja dla
organizacji
pozarządowych
realizujących
”Wojewódzki
Program
Pomocy
Społecznej
na lata
2009 – 2015”

2

3

4

Podnoszenie
Kwalifikacji
Kadr Pomocy
i Integracji
Społecznej
POKL
2007 – 2013
EFS

Szwajcarsko –
Polski Program
Współpracy

środki
z budżetu
państwa

-----

81.395,00

-------------

Wykonanie zadań 2015 r. ٭

środki
z funduszy
europejskich

środki
pochodzące
z szwajcarsko
– polskiego
programu
współpracy

środki
z budżetu
państwa

800 000,00

-----

-----

-----

787 845, 38
zł
40
organizacji
w tym 1
podmiot nie
podjął
realizacji
zadania

----

461.230,00

---

95.402,65

---

środki
z budżetu
województwa

środki
z budżetu
województwa

środki
z fundusz
europejskich

----

środki
pochodzące
z szwajcarsko
– polskiego
programu
współpracy

-----

1.254.331,15

101 270,00

-----------------

5 111 218,00

-------------

---

92 817,41

-----------

4 810 731,81

Wojewódzka
Karta Dużej
Rodziny

-------------

45.604,70

-----------------

--------------

------------

31.277,11

--------------

------------

Razem

81.395,00

946.874,70

461.230,00

5.111.218,00

95.402,65

911.939,90

1.254.331,15

4.810.731,81

٭stan na dzień 31.12.2015r.

Plan wydatków na dzień 01.01.2015r.

Oddziału wynosił

6.600.717,70 zł. W związku

z ewaluowaniem planu finansowego wciągu roku wydatki oddziału się zwiększyły
i wydatkowano oraz rozliczono kwotę 7.072.405,50 zł. tj. 107,14 %.
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II. ODDIAŁ PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

Oddział Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. realizował zadania
wynikające z:
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 roku, poz. 124
z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku,
Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
Zakres tych zadań określają następujące programy wojewódzkie:
1) Wojewódzki Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata
2014-2020,
2) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016,
3) Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
W 2015 roku na realizację w/w zadań Samorząd Województwa dysponował środkami
w wysokości 666 300,00 zł pozyskanymi z:
- z opłat za wydanie przez Marszałka Województwa zezwoleń na obrót hurtowy napojami
o zawartości alkoholu do 18 % w wysokości 651 300,00 zł,
- z budżetu państwa w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie organizowania szkoleń dla
osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Plan zadań i ich realizację w roku 2015 z zakresu profilaktyki uzależnień
i przeciwdziałania przemocy w rodzinie pokazuje tabela 2, tabela 3 i tabela 4.
Tabela 2. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w 2015 r.
Lp.

Rodzaj zadań

Plan
na 2015 r.

1
1

2

3

2

Wykonanie zadań
w 2015 r.٭
4
345 578,08 zł

Dotacje dla organizacji pozarządowych
udzielone w ramach otwartego konkursu
ofert oraz w trybie pozakonkursowym

369 650,00 zł

Współorganizacja działań z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy
w rodzinie

11 000,00 zł

22 organizacji
(30 dotacji)
10 845,86 zł
2 partnerów

Ogółem

380 650,00 zł

Różnica

356 423,94 zł
24 226,06 zł

٭stan na dzień 31.12.2015 r.
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Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod względem
finansowym zostały w 2015 r. wykonane w wysokości 93,64 % w stosunku do planu.
Załącznik nr 4.
Niewykorzystanie w 100 %zaplanowanych środków wyniknęło z:


niższych

niż

zakładane

(w

wyniku

poczynionych

oszczędności)

kosztów

współorganizacji zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi,


braku pełnego wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

Tabela 3. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2015 r.
Lp.

Rodzaj zadań

Plan
na 2015 r.

Wykonanie zadań
w 2015 r.٭

1
1

2

3

4
69 990,00 zł

Dotacje dla organizacji pozarządowych
w ramach otwartego konkursu ofert

70 650,00 zł

Ogółem

70 650,00 zł

Różnica

6 organizacji
(6 dotacji)
69 990,00 zł
660,00 zł

٭stan na dzień 31.12.2015 r.

Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii pod względem finansowym zostały
w 2015 r. wykonane w wysokości 99,07 % w stosunku do planu. Załącznik nr 5
Niewykorzystanie w 100 % środków wyniknęło z:


ogłoszenia otwartego konkursu ofert na „okrągłą” kwotę 70 000,00 zł (pozostało
650,00 zł),



braku pełnego wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

Tabela 4. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2015 r.
Lp.

Rodzaj zadań

Plan
na 2015 r.

Wykonanie zadań
w 2015 r.٭

1
1

2

3

4
214 997,94 zł

215 000,00 zł

11 organizacji

Dotacje dla organizacji pozarządowych
udzielone w ramach otwartego konkursu
ofert oraz w trybie pozakonkursowym

(19 dotacji)

Ogółem

215 000,00 zł

Różnica

214 997,94 zł
2,06 zł

٭stan na dzień 31.12.2015 r.

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod względem finansowym
zostały w 2015 r. wykonane w wysokości 99,99 % w stosunku do planu. Załącznik nr 6
Niewykorzystanie w 100 % środków wyniknęło z:


braku pełnego wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
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III. ODDZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Oddział Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie w okresie od 1.01.2015r. do 31.12.2015 r. realizował zadania
wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Ustawowe zadania do realizacji w 2015r. to:

1) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
2) dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy – prawo budowlane
dotyczących

obiektów

służących

rehabilitacji

w

związku

z

potrzebami

osób

niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
3) zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – nie realizowane z uwagi na
niewystarczającą ilość środków PFRON.
Ponadto Oddział realizuje:
4) „Wojewódzki Program na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”.
Stopień realizacji w/w zadań w roku 2015 zestawiono w tabeli nr 5 oraz opisano w
Załączniku nr 7.
W 2015 roku na wspomniane wyżej pierwsze trzy zadania Samorząd Województwa
dysponował środkami PFRON w wysokości 10 349 698,00 zł. Na dofinansowanie kosztów
tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (dla 12 funkcjonujących dotychczas
ZAZ-ów oraz na utworzenie i działanie nowego ZAZ-u - w Jaśle) przekazano kwotę środków
PFRON: 7 318 240,65 zł. (wykorzystano 7 303 995,27 zł.).
Ponadto dofinansowano roboty budowlane dotyczące trzech obiektów służących rehabilitacji
osób niepełnosprawnych w wysokości 3 011 376,28 zł.
Wykorzystanie środków PFRON na zadania ustawowe, przekazanych na podstawie
algorytmu wynosi 99,7%.
Ponadto środki budżetu Województwa w wysokości 761 139,22 zł przeznaczono na
dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej, natomiast 96 207,00 zł
– na utworzenie ZAZ w Jaśle. Zakłady wykorzystały środki budżetu Województwa
w wysokości 854 717,98 zł (758 510,98 zł - koszty działania oraz 96 207,00 zł – koszty
tworzenia).

9

wróć

Tabela 5. Realizacja zadań w 2015 r.
Plan na 2015 r.
Środki Budżetu
Środki PFRON
Woj.
3
4

Wykonanie zadań w 2015 r.
Środki Budżetu
Środki PFRON
Woj.
5
6

Lp.

Rodzaj zadań

1

2

1

dofinansowanie kosztów
tworzenia i działania
zakładów aktywności
zawodowej

7 318 240,65 zł

857 346,22 zł

7 303 995,27 zł

854 717,98 zł

trzynaście ZAZ-ów
(w tym 2 utworzone ze
środków EFS w 2014 r.
ale finansowane od
października 2015 r. oraz
1 nowy ZAZ utworzony
w 2015 r.)
zatrudnienie 461 osób
niepełnosprawnych
(wzrost zatrudnienia
o 125 osób
niepełnosprawnych
w stosunku do roku 2014)

trzynaście ZAZ-ów

trzynaście ZAZ-ów
(w tym 2 utworzone ze
środków EFS
w 2014 r. ale
finansowane od
października 2015 r.
oraz 1 nowy ZAZ
utworzony w 2015 r.)
zatrudnienie 461 osób
niepełnosprawnych
(wzrost zatrudnienia
o 125 osób
niepełnosprawnych
w stosunku do roku
2014)

trzynaście
ZAZ-ów

dofinansowanie robót
budowlanych
dotyczących obiektów
służących rehabilitacji
osób niepełnosprawnych

3 011 376,28 zł

zlecanie fundacjom oraz
organizacjom
pozarządowym zadań
z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych
„Wojewódzki Program
na Rzecz
Wyrównywania Szans
Osób
Niepełnosprawnych i
Przeciwdziałania Ich
Wykluczeniu
Społecznemu na lata
2008-2020”.

0,00 zł

2

3

4

5

Opiniowanie wniosków
ośrodków występujących
o wydanie wpisu do
rejestru ośrodków
uprawnionych do
organizowania turnusów
rehabilitacyjnych lub
przyjmujących grupy
turnusowe.

Ogółem

-

3 obiekty

3 011 376,28 zł

-

3 obiekty

-

-

777 925,00

0,00 zł

-

-

776 271,44
25 podmiotów

10 wniosków,
(mogą wpływać wnioski o opinię od
nowopowstających ośrodków )

10 329 616,93

1 635 271,22

10

Wydano 10 opinii o ośrodkach
informujących o dopełnieniu warunków
określonych w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15
listopada 2007 r. w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych.
Wydanie opinii każdorazowo poprzedzono
dokonaniem wizji ośrodka.
10 315 371,55

1 630 989,42

wróć

IV. ODDZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Oddział Świadczeń Rodzinnych ROPS w Rzeszowie realizuje zadania wynikające
z następujących przepisów prawnych:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 poz.
114 z późn zm.),
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.
U. UE L 04.166.1 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16
września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L 09.284.1
z późn. zm.),
4. Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r. w sprawie
stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych,
osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin
przemieszczających się we Wspólnocie ( Dz. Urz. WE L 1971.149.2 z późn. zm.),
5. Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972r. w sprawie
wykonywania Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971r.
w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników
najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich
rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 1972.74.1 z późn.
zm.).
W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015 Oddział Świadczeń Rodzinnych ROPS
w Rzeszowie realizował zadnia wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2015 poz. 114 z późn. zm./. Jest
to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy:
1) pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej
w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania
się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i Szwajcarii.
2) wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
Stopień realizacji zadań w roku 2015 z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego w przypadku osób przemieszczających się w granicach UE, EOG i Szwajcarii
pokazuje tabela 6
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Tabela 6. Realizacja zadań w 2015 r.
Lp

Rodzaj zadań

1

2

1

Zadania z

Plan na 2015 r.

Wykonanie zadań w 2015r.

Środki otrzymane
z budżetu państwa
3

Środki budżetu
województwa
4

Środki otrzymane
z budżetu państwa
5

2 256 453

17 779

2 254 568,45

zakresu

Środki budżetu
województwa
6

2 902,12

świadczeń
rodzinnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 274 232 zł (w tym ze środków budżetu państwa na
kwotę 2 256 453 zł oraz ze środków budżetu województwa na kwotę 17 779 zł)
wykorzystane zostały w 2015 roku w wysokości 2 257 470,57 zł (w tym wykonanie dotyczące
środków z budżetu państwa 2 254 568,45 zł oraz wykonanie dotyczące środków budżetu
województwa
2 902,12 zł.) tj. w 99,26 %.
Dodatkowo

ze

środków

budżetu

województwa

w

rozdziale

85217

została

zrealizowana kwota wydatków w wysokości 58 941,78 zł.
Wydatki przeznaczono na koszty związane z rozpatrywaniem dokumentów
(formularzy
i dokumentów SED) na potrzeby instytucji zagranicznych (UE, EOG i Szwajcarii), ustalaniem
czy w sprawach mają zastosowanie przepisy o koordynacji, wydawaniem decyzji w
sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych.
W 2015 roku wpłynęło do ROPS Rzeszów 13 115 spraw. Natomiast zrealizowano 13.134
sprawy. Liczba spraw wpływających nadal wykazuje tendencję wzrostową. Wydano 7.080
decyzji administracyjnych w tym :


5 256 decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych,



1430 decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,



320 decyzji sprawie rozłożenia na raty i umorzenia nienależnie pobranych świadczeń
rodzinnych.

Łączna kwota ustalonych nienależnie pobranych świadczeń wyniosła 2 395 609,00 zł.
Środki z przyznanej dotacji w 2015 roku pozwoliły również na sfinansowanie
wydatków dotyczących kosztów wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników
obsługi administracyjnej, bez udziału których nie byłaby możliwa prawidłowa realizacja
powierzonego zadania.
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Łączna kwota wydatkowana na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenia rodzinne wynosi
2 316 412,35 zł.
V. ODDZIAŁ - OŚRODEK ADOPCYJNY

Oddział

-

Ośrodek

Adopcyjny

Regionalnego

Ośrodka

Polityki

Społecznej

w Rzeszowie w okresie od 01.01 2015 r. do 31.12.2015 r. realizował powierzone zadania
w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Na podstawie zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
opracowany i przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego został plan pracy
Oddziału -Ośrodek Adopcyjny na 2015 rok . Najważniejsze zadania ośrodka to:
1.

Prowadzenie procedur przysposobienia.

2.

Przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka, w tym
szkolenie dla kandydatów na rodziców adopcyjnych.

3.

Kwalifikacja dziecka do przysposobienia.

4.

Wspomaganie kobiet w ciąży, które zgłaszają zamiar pozostawienia dziecka do
adopcji

5.

Wspieranie osób, które przysposobiły dziecko.

6.

Współpraca z placówkami służby zdrowia, sądami, placówkami opiekuńczo –
wychowawczymi oraz organizacjami właściwymi w zakresie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej.

7.

Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych.

8.

Działalność edukacyjna i informacyjna, promocja idei adopcji.

9.

Sprawozdawczość i dokumentacja ośrodka adopcyjnego.

Struktura zatrudnienia w Oddziale Ośrodek Adopcyjny:
•

Kierownik

•

Psycholog – 5 osób

•

Pedagog - 9

•

Pracownik ds. obsługi Wojewódzkiego i Centralnego Banku Danych, Komisji
Kwalifikacyjnej oraz promowania idei adopcji.

Pedagodzy i psycholodzy pracują w dwóch zespołach:
•

Zespół diagnozujący kandydatów

•

Zespół diagnozujący dzieci

Sposób realizacji ustawowych zadań
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Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie z dnia
01.07.2015 został zmieniony Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej Oddziału -

Ośrodek

Adopcyjny, która opiniuje w sprawach:
•

kwalifikacji dzieci zgłaszanych do przysposobienia

•

kwalifikacji kandydatów na rodziców adopcyjnych

•

doboru rodziny do potrzeb dziecka.

Prowadzenie procedur przysposobienia i przygotowanie osób zgłaszających
gotowość do przysposobienia dziecka
Etapy diagnozy psychologiczno-pedagogicznej i dalszego przygotowania Kandydatów na
rodziców adopcyjnych:
1. Analiza zgromadzonych przez Kandydatów dokumentów takich jak:


podanie,



życiorysy,



wspólna fotografia małżonków,



odpis skrócony aktu małżeństwa – oryginał,



w przypadku rozwodu – sentencja wyroku rozwodowego,



zaświadczenia lekarskie (wzór na stronie internetowej),



zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach oraz zeznanie podatkowe – PIT,



numeru PESEL w celu zapytania o karalność,



kserokopia dowodów osobistych,



zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury adopcyjnej
(wzór na stronie internetowej)



inne:

Ośrodek

po

analizie

przesłanej

dokumentacji

może

prosić

o dostarczenie dodatkowych dokumentów.
2. Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna
Celem procesu diagnostycznego jest poznanie Kandydatów, w kierunku ustalenia czy
ich kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będą należycie wywiązywali się
z

obowiązków

przysposabiających,

przy

uwzględnieniu,

że

przysposobienie

zawiązuje się dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze
strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia,
w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia
ochrony przysługujących im praw i wolności.
Spotkania z psychologiem i pedagogiem odbywają się w Ośrodku Adopcyjnym oraz
w miejscu zamieszkania Kandydatów na rodziców adopcyjnych. Ilość spotkań jest
dostosowywana indywidualnie do każdej rodziny.
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Diagnoza opiera się na wywiadzie kierowanym, obserwacji oraz kwestionariuszowych
badaniach psychologicznych. Ma ona na celu ustalenie czy Kandydaci:


spełniają warunki formalne,



nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, ani władza rodzicielska nie
była zawieszona, ani ograniczona,



nie są chorzy na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem,



nie byli karani,



posiadają stabilną sytuację materialno –mieszkaniową.

Ważne jest zaznajomieniem się z motywacją i oczekiwaniami co do samej adopcji.
Podstawą diagnozy jest również poznanie Kandydatów od strony funkcjonowania ich
małżeństwa, ich systemu rodzinnego, predyspozycji osobowościowych oraz samej
decyzji i oczekiwań Kandytów odnośnie adopcji. Podczas spotkań Kandydaci
przedstawiają także swoje opinie co do sposobu wychowywania dziecka, radzenia
sobie w sytuacjach ewentualnych trudności, zapewnienia mu stabilnego środowiska
rodzinnego, emocjonalnego, sprzyjającego jego rozwojowi.
Celem badań psychologicznych jest wszechstronne poznanie osób, które przychodzą
do Ośrodka Adopcyjnego. Przedmiotem zainteresowania psychologa są m. in.
osobowość oraz temperament Kandydatów, ich system wartości oraz motywacja do
przysposobienia, funkcjonowanie małżeństwa oraz ich systemu rodzinnego.
Wywiad adopcyjny w miejscu zamieszkania Kandydatów pozwala poznać warunki dla
rozwoju dziecka. Treść wywiadu określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
Efektem pracy diagnostów z rodziną jest wypracowanie dokumentacji tj. wywiadu
adopcyjnego oraz opinii psychologicznej.
Dla Kandydatów ważnym walorem spotkań z psychologiem i pedagogiem
jest możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące procesu
adopcji. Ponadto diagnoza pedagogiczno - psychologiczna ma na celu rozpoczęcie
i wzmocnienie aktywnego włączenia się Kandydatów w proces przygotowywania
się do przysposobienia dziecka.

3. Omówienie wyników diagnozy pedagogiczno-psychologicznej podczas pracy Komisji
Kwalifikacyjnej
Kandydaci uzyskują wstępną pozytywną kwalifikację, która pozwala im na wzięcie
udziału w szkoleniu dla Kandydatów na rodziców adopcyjnych.
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Komisja może wstrzymać się od wydania pozytywnej kwalifikacji w celu uzupełnienia
dokumentacji

lub

przeprowadzenia

dodatkowych

czynności

diagnostycznych,

dodatkowego przygotowania Kandydatów bądź do czasu ustania przeszkody
uniemożliwiającej uzyskanie kwalifikacji, np. utraty dochodów, kryzysu, pogorszenia
stanu zdrowia i inne. Dodatkowym przygotowaniem dla Kandydatów może być
uczestnictwo w terapii indywidualnej (poza Ośrodkiem), bądź też w prowadzonej
przez Ośrodek grupie treningowo-edukacyjnej. Oferta pomocowa przygotowana
przez pracowników Ośrodka Adopcyjnego w zakresie przygotowania do adopcji jest
jedyną taką na terenie całego województwa podkarpackiego.
Do udziału w grupie zaproszone zostają pary małżeńskie celem lepszego
przygotowania do pełnienia funkcji rodziny adopcyjnej.
Z założenia, grupa treningowo-edukacyjna prowadzona przez Ośrodek Adopcyjny ma
charakter grupy samopomocowej. To uczestnicy decydują, jakie tematy są dla nich
istotne. Treści prowadzonych zajęć są więc modyfikowane i dostosowywane do
tempa
i potrzeb uczestników.

Podczas spotkań prowadzonych przez pedagoga i

psychologa, uczestnicy zajęć poznają się wzajemnie, dzielą się własnymi
doświadczeniami, przeżyciami i emocjami związanymi z utratą możliwości posiadania
dziecka biologicznego, utratą dziecka w wyniku choroby bądź wypadku oraz
związanymi z zamiarem wychowywania dziecka obcego biologicznie. Celem zajęć
jest nie tylko pogłębianie wiedzy, zrozumienia i wglądu w poruszane tematy, ale także
dzielenie się wsparciem emocjonalnym, minimalizowanie poczucia osamotnienia w
problemach czy wreszcie poprawa samopoczucia i wzrost poczucia kompetencji u
kandydatów na rodziców adopcyjnych. Podsumowując cykl 10 spotkań, w których
biorą udział kandydaci, można stwierdzić, iż dzięki swojemu zaangażowaniu i
otwartości na innych, uczestnicy grupy tworzą atmosferę akceptacji, zrozumienia i
wsparcia. Udział w grupie pozwala uczestnikom zrozumieć jak wielkie wyzwanie
życiowe, zwane „adopcją”, stoi przed nimi. Każde kolejne zajęcia wzbudzają w nich
coraz

większą

potrzebę

dzielenia

się

swoimi

obawami,

doświadczeniami,

trudnościami, ale także radościami i sukcesami. Dzięki udziale w spotkaniach grupy
uczestnicy nie tylko uzyskują wsparcie, ale też uczą się czerpania satysfakcji ze
wspierania innych.
W 2015 roku w terminie od 05.03. do 30.06. zrealizowano cykl spotkań dla 4 par.
Kolejna edycję spotkań rozpoczęto 12.10.2015 r. Planowany termin zakończenia to
12.02.2016r.
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4. Szkolenie
Osoby

pragnące

przysposobić

dziecko

mają

obowiązek

uczestniczenia

w szkoleniu, którego tematykę, zakres i wymiar czasowy określają obowiązujące
przepisy prawne. Jest ono bezpłatne, a jego celem jest przygotowanie Kandydatów
do bycia rodzicem adopcyjnym. Szkolenie pozwala zastanowić się małżonkom nad
ich motywacją, ukazuje problemy jakie mogą pojawić się na każdym etapie procesu
przysposobienia. Pomaga Kandydatom lepiej przygotować się na otoczenie dziecka
niezbędną pomocą i opieką w razie pojawiających się trudności. Podczas szkolenia
przyszli rodzice adopcyjni otrzymują wiedzę z zakresu umiejętności wychowawczych,
rozwoju i potrzeb dziecka, a także procedur prawnych dotyczących procesu adopcji.
5. Po ukończeniu szkolenie ponowne omówienie sytuacji rodziny przez Komisję
Kwalifikacyjną Ośrodka
Kwalifikacja w Ośrodku Adopcyjnym w Rzeszowie ma charakter dwustopniowy. Pierwszym
etapem jest kwalifikacja do udziału w szkoleniu, kolejnym kwalifikacja na rodzica
adopcyjnego. Również na tym etapie Kandydaci mogą zostać poproszeni o podjęcie
i wykonanie pracy własnej w celu pełniejszego przygotowania do pełnienia roli rodzica
adopcyjnego.
Aktualnie na przysposobienie drugiego dziecka oczekuje 13 par, a na pierwszą
adopcję 30 par i jedna osoba samotna.

Kwalifikacja dziecka do przysposobienia
Oddział Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie w procesie kwalifikacji dziecka kieruje się
dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw.
Procedura kwalifikacji dziecka do adopcji polega na każdorazowym przebadaniu dziecka
psychologicznie i pedagogicznie pod kątem zdolności do nawiązania więzi w nowej rodzinie
oraz w celu określenia specyficznych potrzeb tego dziecka.
W przypadku powzięcia informacji o dziecku z uregulowaną sytuacją prawną,
Ośrodek niezwłocznie występuje do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zespołu
do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy
zastępczej

lub

dyrektora

placówki

opiekuńczo

–

wychowawczej

typu

rodzinnego

przekazanie w terminie 7 dni, opinii oraz dokumentacji o której mowa w art. 139a i 38a
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Na podstawie uzyskanych informacji sporządzona zostaje tzw. „karta dziecka”, która
zawiera informacje o sytuacji prawnej, rodzinnej i zdrowotnej dziecka.
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Kolejny etap kwalifikacji obejmuje diagnozę psychologiczno – pedagogiczną dziecka
wykonaną

przez

psychologa

i

pedagoga

ośrodka

adopcyjnego,

które

zwykle

przeprowadzana jest w miejscu zamieszkania dziecka. Diagnoza obejmuje określenie
poziomu rozwoju psychofizycznego dziecka, określenie specyfiki potrzeb dziecka, ocenę
stopnia możliwości nawiązania więzi emocjonalnej dokonywane na podstawie analizy
aktualnie istniejących więzi, zbadanie stosunku dziecka do przysposobienia jeśli pozwala na
to jego wiek i stopień dojrzałości oraz analizę całościowej sytuacji dziecka w celu zbadania
czy przysposobienie leży w jego najlepszym interesie.
Na posiedzeniu zespołu pracowników merytorycznych ośrodka czyli

Komisji

Kwalifikacyjnej, dokonana zostaje kwalifikacja dziecka do przysposobienia w oparciu
o zgromadzony materiał. Sporządzona zostaje opinia kwalifikacyjna dziecka i biorąc pod
uwagę specyfikę jego potrzeb, zostaje dokonany dobór kandydatów do przysposobienia
widniejących w rejestrze.
W sytuacji niepozyskania Kandydatów z terenu województwa podkarpackiego –
Ośrodek Adopcyjny prowadzący Wojewódzki Bank Danych czy Oddział Ośrodek Adopcyjny
Regionalnego

Ośrodka

Polityki

Społecznej

w

Rzeszowie

przesyła

„dokumentację

kwalifikacyjną” dziecka ośrodkom adopcyjnym prowadzącym wojewódzkie banki danych
w pozostałych województwach. W przypadku nieznalezienia kandydata na terenie kraju
w terminie 55 dni od dnia wysłania dokumentacji ośrodek adopcyjny odpowiedzialny
za kwalifikację dziecka przesyła dokumentację ośrodkowi adopcyjnemu prowadzącemu
centralny bank danych.
W chwili obecnej na adopcje oczekuje 58 dzieci, w tym 3 dzieci ukończy w tym
roku 18 lat, a kolejnych 23 ukończy 13 rok życia, który zazwyczaj stanowi moment,
w którym dzieci nie wyrażają zgody na adopcję. Zatem aktywnie, realnie oczekujących
jest 32 dzieci, dla których nie udało się pozyskać rodziny. Zazwyczaj są to dzieci
bardzo obciążone zdrowotnie, wieloosobowe związane ze sobą rodzeństwa.
Wspomaganie kobiet w ciąży, które zgłaszają zamiar pozostawienia dziecka do adopcji
Wśród zadań ośrodka adopcyjnego zapisanych w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej należy w szczególności: wspieranie psychologiczno –
pedagogiczne osób, które przysposobiły dziecko oraz zapewnienie pomocy psychologicznej
kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno – położniczych, które
sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.
W 2015 roku udzielono wsparcia 4 kobietom, które zgłosiły zamiar pozostawienie
dziecka w szpitalu po porodzie i przekazania go do adopcji. Praca z matkami zgłaszającymi
zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu obejmował rozmowy telefoniczne i spotkania na
terenie ośrodka adopcyjnego w Rzeszowie. W głównej mierze zakres wsparcia obejmował
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rzetelne poinformowanie o procedurze sądowej oraz wsparcie psychologiczne dla matki oraz
towarzyszenie w podejmowaniu trudnej życiowej decyzji.

Wspieranie osób, które przysposobiły dziecko
W 2015 roku prowadzono indywidualną i grupową pomoc postadopcyjną, tzn. pracę
z rodzicami, którzy już adoptowali dzieci i potrzebują wsparcia pedagogicznego
i psychologicznego.
W 2015 roku pracownicy ośrodka adopcyjnego w Rzeszowie udzielili pomocy
psychologiczno – pedagogicznej rodzinom adopcyjnym i kobietom sygnalizującym zamiar
pozostawienia dziecka po urodzeniu. Zarejestrowano ponad 20 prowadzonych spraw z tego
obszaru. W głównej mierze dotyczyły one pomocy rodzinom adopcyjnym, które zwróciły się
z wnioskiem o pomoc w zakresie: pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i opiekuńczych, poradnictwo i terapię, w tym terapię rodzinną, pomoc pedagogiczną
i psychologiczną, pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego a także pomocy osobom
w poszukiwaniu rodzeństwa biologicznego i nawiązania kontaktu pomiędzy rodzinami
adopcyjnymi, które przysposobiły brata lub siostrę. Sposób prowadzenia spraw obejmował
jednorazowe konsultacje psychologiczno – pedagogiczne a także dłuższe formy wsparcia tj.
cotygodniowe spotkania z rodziną, lub monitorowanie spraw przez dłuższy okres czasu.
Pomoc w poszukiwaniu rodzeństwa biologicznego także jest przykładem niekiedy
kilkumiesięcznego angażowania pracownika ośrodka adopcyjnego, który próbuje nawiązać
kontakt z rodzeństwem biologicznym danej osoby w przeszłości przysposobionej i za zgodą
wszystkich stron doprowadzić do nawiązania kontaktu i/lub spotkania.
Uzupełnieniem wsparcia postadopcyjnego było zorganizowanie grupy wsparcia dla
rodzin adopcyjnych funkcjonującej od września 2015 r.
W Oddziale Ośrodek Adopcyjny została zorganizowana grupa wsparcia dla rodzin
adopcyjnych, które funkcjonują jako rodzina adopcyjna od ponad roku czasu. Informacja
o rozpoczynających się spotkaniach została zamieszczona na stronie internetowej
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, zakładka: Adopcja, a także rodziny
zostały indywidualnie poinformowane telefonicznie o tym przedsięwzięciu. Celem grupy było
pogłębienie więzi w rodzinie, nawiązanie relacji z innymi rodzinami adopcyjnymi, uzyskanie
wsparcia i pomocy oraz ćwiczenie umiejętności efektywnej komunikacji. Rodziny mogły
uczestniczyć w spotkaniach razem z dziećmi, co sprzyjało realizacji celu spotkań, wspólnego
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spędzania czasu, większej szansy na frekwencję rodziców. Zajęcia rozpoczęły się
25.09.2015 r. i trwały do 11.12.2015 r., odbyło się w tym czasie 6 spotkań, każde w
godzinach od 16.30 – 19.30. Łącznie było 9 rodzin korzystających z tej zaproponowanej
formy pomocy, oraz 6 dzieci adopcyjnych w wieku od 3 – 12 lat. Pierwsze spotkanie grupy
wsparcia miało na celu integrację grupy i obserwację relacji wewnątrzrodzinnych. Zajęcia te
były wspólne dla rodziców i dzieci. Kolejne spotkania zakładały formułę równoległych
spotkań osobno dla rodziców i osobno dla dzieci. Podczas spotkań dla rodziców poruszano
następujące tematy: rozpoznawanie i nazywanie uczuć, zasady prawidłowej komunikacji,
budowanie relacji z dzieckiem, akceptacja historii dziecka, jawność adopcji, kryzysy
adopcyjne a także wiele tematów poruszanych przez członków grupy i dostosowane do ich
potrzeb. Spotkania z dziećmi miały na celu integrację, konstruktywne spędzanie czasu
wolnego, budowanie poczucia własnej wartości, elementy bajkoterapii i arteterapii.
Forma zajęć była dostosowana do wieku i ilości uczestników. W prowadzeniu grupy
zaangażowanych było 5 specjalistów – pracowników Ośrodka Adopcyjnego w tym 2
psychologów i 3 pedagogów. Po zakończonym cyklu spotkań część uczestników wyraziło
gotowość do kontynuacji zajęć w roku 2016. Oczekiwaniem uczestników było także aby
grupa zakładała dobór ze względu na wiek wychowywanych dzieci co generuje różnego
rodzaju specyficzne dla danego wieku problemów i kryzysów. W związku z czym
zaplanowano uruchomić na początku 2016 r. spotkania grupy wsparcia dla rodzin
wychowujących nastoletnie dzieci.
Szkolenie kandydatów na rodziców zastępczych
W związku ze zmian ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do
zadań własnych włączono szkolenie dla rodzin zastępczych. Pracownicy opracowali
stosowny program szkolenia, który został zatwierdzony decyzj Ministra Pracy i Polityki
Społecznej na okres 5 lat. Szkolenie pierwszych grup kandydatów na rodziców zastępczych
rozpoczęto
w styczniu 2016r. Program szkolenia przygotowano w oparciu o stosowne rozporządzenie
określające zakres tematyczny i godzinowy wymagany dla tego typu szkolenia.
Do udziału w szkoleniu kwalifikowane są osoby zgłoszone przez Organizatora Pieczy
Zastępczej oraz mające pozytywną opinie pedagogiczno-psychologiczna sporządzona przez
OPZ, w którym się starają o status rodziny zastępczej. Po zakończeniu udziału w szkoleniu
zostanie sporządzona krótka informacja z jego przebiegu dla Organizatora Pieczy
Zastępczej.
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Współpraca z placówkami służby zdrowia, sądami, placówkami opiekuńczo –
wychowawczymi oraz organizacjami właściwymi w zakresie wsparcia rodziny i
systemu pieczy zastępczej.
Do zadań własnych Oddziału Ośrodek Adopcyjny należy również udział w zespołach
opiniujących sytuację dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej
jak i rodzinnej. Spotkania takie organizowane są na terenie placówek opiekuńczowychowawczych oraz przez organizatorów pieczy zastępczej. Na posiedzeniu omawiana jest
zasadność dalszego pobytu w pieczy zastępczej. W tym celu analizowana jest w pierwszej
kolejności możliwość powrotu do rodziny biologicznej, a jeśli to nie jest możliwe rozważana
jest możliwość skierowania dziecka do adopcji. Wg aktualnie obowiązujących przepisów
piecza zastępcza powinna być traktowana jako przejściowa forma opieki. Aktualne zapisy
prawa określają czas niezbędny na uregulowanie sytuacji życiowej i prawnej dziecka na 18
miesięcy. Sytuację rodziny biologicznej przedstawia zaproszony asystent rodziny, bądź
z braku asystenta pracownik socjalny. Sprawozdanie z pobytu w pieczy zastępczej składa
koordynator pieczy zastępczej. W spotkaniu biorą również udział rodzice biologiczni,
zastępczy, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego, opcjonalnie sędzia, kurator, pedagog
szkolny bądź wychowawca dziecka.
W 2015 roku do Oddziału Ośrodek Adopcyjny wpłynęło 217 zaproszeń na posiedzenia
zespołu.
Działalność edukacyjna i informacyjna, promocja idei adopcji.
W dniu 04.12.2015r. w Auli PROMAR w Rzeszowie odbyła się konferencja pt.
„Wsparcie rodziny dla dobra dziecka” zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie. Udział w konferencji wzięli pracownicy Ośrodków Pomocy
Społecznej,

Powiatowych

Centrów

Pomocy

Rodzinie,

Placówek

Opiekuńczo

-

Wychowawczych funkcjonujących w województwie podkarpackim oraz Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. Konferencję otworzył i powitał zaproszonych
gości Pan Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Pani
Barbara Krawczyk. p.o. Dyrektora ROPS w Rzeszowie. Podczas konferencji zostały
omówione trzy ważne obszary tematyczne:
1. Dobre praktyki wspierania rodziny w Polsce
2.Dobre praktyki wspierania rodziny w województwie podkarpackim
3.Ochrona dziecka i wsparcie rodziny w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
Ideą zorganizowanej konferencji było przekazanie zarówno wiedzy jak i podzielenie się
doświadczeniami specjalistów w zakresie pracy z rodziną, wśród zaproszonych gości –
prelegentów byli m.in.: Pani Izabela Krasiejko, Pani Lidia Zeller, Pani Magdalena
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Wróblewska, Pani Magdalena Cechnicka, Pan Dariusz Baran, Pani Maria Dekert oraz Pani
Agnieszka Ustrzycka. Podczas konferencji głos zabrali również pracownicy Ośrodka
Adopcyjnego ROPS w Rzeszowie: Pani Marcelina Drath, Pani Anna Kozłowska – Ferenc
oraz Pani Kamila Brodziak.
Ponadto w ramach zadania promocja adopcji została wydana ulotka zawierająca
podstawowe informacje o adopcji oraz o różnicach pomiędzy pieczą zastępczą
a

przysposobieniem.

Ulotka

zostanie

sukcesywnie

rozdystrybuowana

do

instytucji

i organizacji zajmujących się praca z dzieckiem i rodziną z terenu województwa
podkarpackiego. Promocja adopcji dotyczy szczególnie adopcji dzieci starszych, chorych lub
wieloosobowych rodzeństw, dla których szczególnie trudno jest znaleźć rodzinę adopcyjną.
Tabela 7. Działalności Ośrodka Adopcyjnego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8

9
11
12
13
14

Zadania OAD

Suma

Liczba przysposobionych dzieci
Liczba prowadzonych preadopcji

43
36

Liczba wydanych opinii psychologicznych i pedagogicznych na potrzeby Sądu
Liczba
przeprowadzonych
diagnoz
pedagogicznych/psychologicznych
kandydatów do przysposobienia dzieci (wszystkich łącznie na potrzeby Sądu
i aktualizacje)
Liczba diagnoz psychologicznych/pedagogicznych dzieci zgłoszonych do
adopcji
Liczba dzieci z terenu Woj. Podkarpackiego zgłoszonych do WBD
Liczba dzieci z terenu Woj. Podkarpackiego zgłoszonych do CBD
Liczba kandydatów oczekujących na przysposobienie dziecka – I adopcja –
stan na koniec 2015r.
Liczba kandydatów oczekujących na przysposobienie dziecka – II adopcja lub
dziecko/dzieci biologiczne– stan na koniec 2015r.
Liczba kandydatów, którzy zgłosili się do ośrodka w celu przysposobienia
dziecka
Liczba osób przeszkolonych
Liczba zaproszeń na posiedzenia zespołów ds. oceny sytuacji dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne na każdym etapie procedury
adopcyjnej

223
372
124
14
11
31par +1 osoba
samotna
13 par
55
60
217
1458

Wsparcie kobiet w ciąży, które sygnalizują zamiar oddania dziecka do adopcji

4

Tabela 8. Informacja o dzieciach przysposobionych
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Dzieci przysposobione z tego w wieku:

1.1.

poniżej 1 roku

1.2.

od 1 roku do 4 lat

Liczba dzieci
43
7
26

22
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Lp.

Wyszczególnienie

Liczba dzieci

1.3.

od 5 do 9 lat

9

1.4.

10 i więcej lat

1

2.

Dzieci przysposobione, z tego:

43

2.1.

dziewczęta

12

2.2

chłopcy

31

3.

Dzieci przysposobione z orzeczeniem o niepełnosprawności

4

Dzieci według miejsca pobytu przed przysposobieniem, w tym:

4.1

w pieczy instytucjonalnej

4
43
6

4.2. w rodzinnej pieczy zastępczej

37

4.3. w rodzinie biologicznej

0

Na mocy art.183 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.), uchwałą Nr
LV/1073/14 Sejmik Województwa Podkarpackiego z dnia 08.09.2014r. przyjął „Wojewódzki
Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020", będący
integralną częścią strategii rozwoju województwa. Głównym celem Programu jest budowanie
i rozwój zintegrowanego systemu wsparcia i pomocy rodzinie oraz pieczy zastępczej
w regionie.
Plan zadań i ich realizację w roku 2015 z zakresu wsparcia dziecka, rodziny i systemu pieczy
zastępczej pokazuje tabela 1.
Tabela 9. Realizacja zadań w 2015r. z zakresu wsparcia dziecka, rodziny i systemu pieczy
zastępczej.
Lp.

Rodzaj zadań

1

2

1

Plan

Wykonanie zadań

na 2015 r.

w 2015r.٭

3

4

Dotacje dla organizacji pozarządowych

81 402,12 zł

udzielone w ramach otwartego konkursu

100 000,00

ofert oraz w trybie pozakonkursowym

9 organizacji
(9 dotacji)

Ogółem

100 000,00 zł

Różnica

81 402,12 zł
18 597,88 zł

٭stan na dzień 31.12.2014 r.
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Przyznany plan finansowy na rok 2015 przez Samorząd Województwa Podkarpackiego to
kwota 100.000,00 zł został zrealizowany w 2015 r. w wysokości 81 402,12 zł.
Zadania z zakresu wsparcia dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie
Podkarpackim, określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu
Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 (Załącznik nr 1) pod względem finansowym zostały
w 2015 r. wykonane w wysokości 81,40 % w stosunku do planu.
Niewykorzystanie w 100 % środków wyniknęło z:
1. Odstąpienia przez 3 organizacje pozarządowe wyłonionych w otwartym konkursie
ofert od podpisania umowy o dofinansowanie
2. Braku pełnego wykorzystania dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.
3. Krótki czas na uruchomienie kolejnych procedur konkursowych, zagrożenie
prawidłowego wykonania zadań w terminie do końca roku budżetowego.
Przyznany plan finansowy na rok 2015 w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań
wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
na lata 2014 – 2020 został obniżony o 14 590,00 zł, kwota ta została przeniesiona na inne
zadanie. Ostateczny plan finansowy na rok 2015 wynosił 85 410,00 zł. Załącznik nr 7.

Ważną częścią pracy Oddziału Ośrodek Adopcyjny było rozpoznanie potrzeb i analiza
sytuacji na Podkarpaciu w zakresie utworzenia preadopcyjnego ośrodka interwencyjnego
i regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Tabela 10. Informacja finansowa nt. działalności Oddziału - Ośrodek Adopcyjny w 2015r.
Lp.

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.

Wyszczególnienie

Kwota

Wysokość planowanych w danym roku wydatków z zakresu
organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych
Otrzymana z budżetu państwa w danym okresie
sprawozdawczym dotacja na organizowanie i prowadzenie
ośrodków adopcyjnych
Wydatki na obsługę zadania z zakresu organizowania i
prowadzenia ośrodków adopcyjnych, w tym:
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
Wydatki inwestycyjne
Wydatki administracyjne
Wydatki związane z obsługą wojewódzkiego banku danych
Wydatki na obsługę zadania z zakresu organizowania i
prowadzenia ośrodków adopcyjnych sfinansowane z dotacji z
budżetu państwa
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1 035 600
1 032 245
1 031 189
801 787
21 514
207 888
0
1 031 189
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VI. ODDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY REFERAT ds. KONTROLI

Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 12 grudnia 2013 Nr
300/7283/13 w Oddziale Administracyjno-Organizacyjnym Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Rzeszowie utworzono Referat ds. kontroli.
Kontrole w 2015 roku prowadzone były według ustalonego Planu Kontroli wprowadzonego
Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie nr 3/2015 z dnia
05.03.2015 r.
Zakres działań kontrolnych przeprowadzonych w 2015 roku obejmował:
1. Wykorzystanie przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym

i o wolontariacie, środków finansowych przyznanych z budżetu

Województwa

Podkarpackiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie na realizację
projektów w ramach: Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej, Wojewódzkiego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie, Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans
Osób

Niepełnosprawnych

i

Przeciwdziałania

ich

Wykluczeniu

Społecznemu,

Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej
2. Wykorzystanie środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Podkarpackiego na realizację
zadań w ramach: dofinansowania zadań zlecanych organizacjom pozarządowym
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowania
robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych, dofinansowania kosztów utworzenia i działalności obsługoworehabilitacyjnej Zakładów Aktywności Zawodowej.
3. Dofinansowanie Centrów Integracji Społecznej w zakresie pierwszego wyposażenia.
Tabela 11. Liczba przeprowadzonych kontroli w okresie od 01.01.2015 r. do
31.12.2015r.
Zakres działań kontrolnych

kontrola

kontrola

kontrola

planowa

planowa

pozaplanowa

pozaplanowa

kompleksowa

problemowa

doraźna w trybie

doraźna w trybie

zwykłym

uproszczonym

kontrola

Realizacja w 2015 roku zadań w ramach
Wojewódzkiego

Programu

Pomocy

1

4

Realizacja w 2015 roku zadań w ramach

1

1

Społecznej
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Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii
Realizacja w 2015 roku zadań w ramach
Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania

1

1

1

1

1

4

1

1

Przemocy w Rodzinie
Realizacja w 2015 roku zadań w ramach
Wojewódzkiego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Realizacja w 2015 roku zadań realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych
Realizacja w 2015 roku zadań w ramach
Wojewódzkiego

Programu

Wspierania

Rodziny i Pieczy Zastępczej
Dofinansowanie

w

2014

roku

robót

budowlanych dotyczących obiektów służących
rehabilitacji w związku z potrzebami osób

3

niepełnosprawnych.
Dofinansowanie

w

utworzenia

działalności

obsługowo-

zakładów

aktywności

rehabilitacyjnej

i

2014

roku

kosztów
4

zawodowej
Dofinansowanie w 2012 r i w 2013 r. Centrów
Integracji Społecznej w zakresie pierwszego

3

wyposażenia

Plan kontroli został wykonany w pełnym zakresie.
W związku z przeprowadzonymi kontrolami Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Rzeszowie sporządził wystąpienia pokontrolne do 22 kontrolowanych podmiotów, w których
wskazał uchybienia oraz określił działania mające na celu wyeliminowanie powstałych
nieprawidłowości. W wyniku 5 kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Wobec jednego
kontrolowanego podmiotu toczy się postępowanie wyjaśniające.
W efekcie przeprowadzonych w 2015 roku postępowań kontrolnych ustalono zwrot środków
finansowych pochodzących z budżetu województwa podkarpackiego w wysokości 0,40 zł
jako dotację niewykorzystaną oraz 3.693,90 zł – środki wykorzystane niezgodnie z
przeznaczeniem.

VII. ODDZIAŁ KSIĘGOWOŚĆ
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wróć

Działając na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (j.t. Dz.U.
z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. (j.t. Dz.
U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ), ustawy budżetowej na rok 2015 z 15 stycznia 2015 r. podpisane przez Prezydenta RP w dniu 03.02.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 153), ustawy
o samorządzie województwa z dnia 05.06.1998 r. (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1392,1890),
ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29.01.2004 r. (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z
późn.zm.) Odział Księgowość dokonał rozliczenia wydatków związanych z utrzymaniem
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ
W RZESZOWIE

Zaplanowane wydatki ( bez dotacji celowych) w kwocie 2.009.660,00 zł wykonane
zostały w 2015 r. w wysokości 1.946.065,05 zł tj. 97,00 % planu.
Środki przeznaczono na:
1) Na wynagrodzenia i pochodne, w tym wydatki związane z realizacją programu „Karta
dużej rodziny” – 1.590.206,60 zł,
2) Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki, w tym wydatki związane
z realizacją programu „Karta dużej rodziny” – 344.811,29 zł,
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – dofinansowanie do zakupu okularów
korygujących wzrok oraz zakup wody dla pracowników - 1.709,00 zł,
4) Wydatki majątkowe - zakupiono licencję programu LEX OMEGA – 9.338,16 zł.
Tabela 11. Realizacja zadań od 01.01.2015 do 31.12.2015 działalności ROPS

Lp.

Wykonanie za 2015 r.

Środki budżetu

Środki budżetu

województwa

województwa

3

4

2.009.660,00

1.946.065,05

Rodzaj zadań

1

1

Plan na 2015 r.

2

Zadania związane
z podstawową działalnością jednostki:
wynagrodzenia pracowników oraz koszt
utrzymania jednostki, wydatki
majątkowe oraz realizacja programu
„Karta dużej rodziny”

FINANSOWE PODSUMOWANIE
SPOŁECZNEJ

DZIAŁALNOŚCI
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OŚRODKA

POLITYKI
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Zaplanowane

wydatki

w

kwocie

15.132.426,00

zł

zrealizowane

zostały

w 2015 r. w wysokości 14.698.659,84 zł tj. 97,13 % planu, w tym:
1) Na wydatki bieżące - 10.655.642,59 zł, z tego:

 wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.124.410,57 zł,
 wydatki związane z realizacją zadań – 1.048.856,00 zł,
 dotacje na zadania bieżące – 3.105.660,35 zł,
 świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.786,96 zł,
 wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych –
2.372.928,71 zł.
2) Na wydatki majątkowe – 4.043.017,25 zł.
Przyznany plan w 2015 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnoprawnych w kwocie 10.349.698,00 zł został zrealizowany przez ROPS
w Rzeszowie w wysokości 10.315.371,55 zł, tj. 99.67% w stosunku do planu w tym:



Dofinansowanie działalności ZAZ-ów
Dofinansowanie robót budowlanych

–
–

7.303.995,27
3.011.376,28

zł,
zł.

Główne przyczyny nie wykonania planu wydatków przez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Rzeszowie wynikają z oszczędności powstałych z tytułu:
1. Realizowanego przez ROPS projektu Szwajcarsko Polski Program Współpracy.
W trakcie rozeznania cenowego zakładano większą wartość materiałów biurowych,
materiałów promocyjnych na konferencję , usługi dotyczącej publikacji pt. ,,Dobre
praktyki’’. Wybrano firmy, które złożyły najbardziej korzystną ofertę cenową na
wykonanie w/w usług. Zostały poniesione mniejsze niż szacowano koszty związane
z eksploatacją budynku, opłat pocztowych, tłumaczeń, wyposażeniem biura,
zakupem zestawu sprzętu medycznego dla pielęgniarek. Niewykonanie planu
wydatków wiąże się również z oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń dotyczącymi
mniejszej niż szacowano kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.
oraz zmniejszeniem składki na ubezpieczenie wypadkowe od miesiąca kwietnia 2015
r.
Ponadto w wyniku oszczędności poprzetargowych u Beneficjentów tj. w regrantingu
wystąpiły oszczędności w wysokości 252.589,44 zł, z tego na działania bieżące
w kwocie 136.006,67 zł oraz działania inwestycyjne w kwocie 116.582,77 zł., ponadto
z nieregrantingu 47.929,01 zł. Łącznie 300.518,45 zł.
2. Brak zgody na wydłużenie realizacji projektu PO KL o kolejne 3 miesiące.
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3. Realizowanego do 31.12.2014r. przez ROPS projektu systemowego w ramach
Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet
I. Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.
„Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” – Obserwatorium Integracji Społecznej.
Niewykonanie planu wydatków wiąże się z oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń
dotyczącymi mniejszej niż szacowano kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
za 2014r.
4. Zwrotów

niewykorzystanych

kwot

dotacji

celowych,

podmiotowych

przez

dofinansowane podmioty.
5. Rezygnacji oferentów z przyznanego dofinansowania (3 oferentów)

w zakresie

wsparcia dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Wojewódzkim
Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020.
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Załącznik Nr 1
REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2015 R.

Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przez Samorząd
Województwa należy:
- opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju
województwa obejmującej w szczególności programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans niepełnosprawnych,
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami samorządowymi,
Wojewódzki Program Pomocy Społecznej na lata 2009 - 2015 został uchwalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie w dniu 30 marca 2009r. Uchwałą Nr XXXII/595/09. Dokument ten wyznacza główne kierunki działań Samorządu Województwa
Podkarpackiego w obszarze pomocy społecznej.
Celem programu jest stworzenie rozwiązań umożliwiających pomoc i działania zapobiegające izolacji i marginalizacji mieszkańców
województwa znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, jak również pobudzanie aktywności społecznej.
Program ten wyznacza jeden cel główny:
Poprawa jakości życia mieszkańców województwa podkarpackiego w aspekcie pomocy i integracji społecznej, a w jego ramach trzy cele
operacyjne:
1. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego,
2. Zmniejszenie skutków niekorzystnych zjawisk społecznych,
3. Podniesienie poziomu życia osób starszych, dzieci i młodzieży
WYKONANIE
W roku 2015 skupiono się na czterech priorytetach ww. Programu wynikających z dwóch celów operacyjnych tj. 1;3:
Cel 1.Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, w który wpisują się:
1.1. Wspieranie programów i inicjatyw z zakresu poprawy warunków socjalno – bytowych, łagodzenie skutków ubóstwa osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie działań i programów mających na celu łagodzenie skutków ubóstwa, pomoc
rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
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Cel 3.Podniesienie poziomu życia osób starszych, dzieci i młodzieży
3.1. Tworzenie warunków do rozwoju różnych zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez realizację i upowszechnianie opracowanych
programów,
3.2. Inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych na rzecz aktywizacji osób starszych we wszystkich zakresach,
Obrane
z

priorytety

Organizacjami

realizowane

w

Pozarządowymi

2015r.
i

zapisane

Innymi

zostały

Podmiotami

również

w

„Programie

Prowadzącymi

Współpracy

Działalność

Pożytku

Województwa
Publicznego

Podkarpackiego
na

rok

2015”

i zatwierdzone Uchwałą nr LIX/111/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 13 listopada 2014r. Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Rzeszowie realizację wytyczonych priorytetów powierzył organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz 1118 z późn. zm.) w trybie otwartego
konkursu ofert w formie zadań dotacyjnych. Zgodnie z zapisami wymienionej ustawy art. 5 ust.1 „Organy administracji publicznej prowadzą
działalność
w sferze zadań publicznych, o której mowa w art.4 , we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust
3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego
w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów” oraz zgodnie z ust. 2 tegoż artykułu „ Współpraca, o której mowa w ust. 1 , odbywa się
w szczególności w formach:
1) zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie”.
Podmioty ubiegające się o możliwość dofinansowania realizacji zadań określonych w „Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata
2009 – 2015” prowadziły działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, oraz działały na terenie Województwa Podkarpackiego. Ponadto
w swoich projektach ich działania nakierowane były na aktywizację i pomoc osobom starszym, dzieciom i młodzieży z grup zagrożonych
ryzykiem wykluczenia społecznego.
Uchwałą nr 35/71315 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 17 marca 2015 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert, na który wpłynęło 91
projektów o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizację 2 358 509,90 zł natomiast kwota przeznaczona przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego na realizację Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 – 2015 w 2015 r. wynosiła 800 000,00 zł.
Wszystkie złożone projekty zostały poddane ocenie formalnej i wnikliwej ocenie merytorycznej przez Komisję Oceniającą Oferty powołaną
Uchwałą 55/1218/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 19 maja 2015r.
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W dniu 2 czerwca 2015 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 62/1344/15

w sprawie udzielenia dotacji

w 2015 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadań w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata
2009 - 2015. Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego rekomendowanych pozytywnie zostało 40 najwyżej ocenionych projektów, które
otrzymały dofinansowanie w kwocie 800 000,00 zł.
Pozostałe 51 ofert nie otrzymało dofinansowania, z czego 39 ofert, nie spełniły kryteriów formalnych wymienionych i określonych w ogłoszeniu
o konkursie, 2 spośród ofert spełniających wymogi formalne zostało ocenione przez Komisję Konkursową jako zakładające realizację celów
konkursu w minimalnym zakresie tj. otrzymało poniżej 10 pkt. z ogólnej wartości merytorycznej zadania określonej w Kryteriach oceny
merytorycznej i zgodnie z pkt.X.2.d załącznika do Uchwały Nr 35/13/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 marca
2015 r. zmienioną Uchwałą Nr 55/1216/15 z dnia 19 maja 2015r., 3 oferty, w których nieprawidłowo skalkulowany został budżet zadania, 2
oferty merytorycznie niezgodne z obranym celem konkursu pkt X pakt.2d zostało odrzuconych i nie podlegało dalszej ocenie oraz 5 ofert, które
uzyskały niewystarczającą liczbę punktów ogólnej oceny merytorycznej (poniżej 27).
W związku z nie podjęciem realizacji zadania przez jedno ze stowarzyszeń w dniu 30 czerwca 2015r. Zarząd Województwa Podkarpackiego
podjął Uchwałę Nr 72/1548/15 w sprawie zmiany Uchwały nr 62/1344/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 02
czerwca 2015 w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy
społecznej w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015
1. Realizacja Celu 3: Podniesienie poziomu życia osób starszych, dzieci i młodzieży
Działanie: Tworzenie warunków do rozwoju różnych zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez realizację i upowszechnianie
opracowanych programów
Tabela nr 1
LP.

Nazwa i adres organizacji

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

Liczba osób
objętych
wsparciem

Efekty realizowanych zadań


1

Stowarzyszenie Ruch
Pomocy Psychologicznej
"Integracja" ul.
Słowackiego 4a/5;35-400
Nisko

"NOWY HORYZONTprogram na rzecz rozwoju
zainteresowań i pasji wśród
dzieci i młodzieży"

18 026,58

66 osób

- nabycie wiedzy dotyczącej lepszego radzenia
sobie ze stresem,

- wzrost samooceny uczestników,
- wzrost poczucia własnej wartości,
- wzrost umiejętności konstruktywnego rozwiazywania
konfliktów,
- wzrost zainteresowań i pasji wśród podopiecznych,
- wzrost wiedzy na tematy zdrowego stylu życia
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2.

Stowarzyszenie Wspierania
Niesłyszących -SWN ul.
Barska 15; 37-700 Przemyśl

"Jestem aktywny"

16 232,00

64 osoby

3.

Stowarzyszenie Opieki Nad
Dziećmi "Oratorium"im.
Bł.ks. Bronisława
Markiewicza ul. Ofiar
Katynia 57; 37-450 Stalowa
Wola

"Z ORA możemy więcej"

21 197,63

99 osób

4.

CARITAS Archidiecezji
Przemyskiej ul. Kapitulna 1;
37-700 Przemyśl

"Uwierzyć w siebie"

5.

Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek Bogarodzicy
Dziewicy Niepokalanie
Poczętej ul. Bojanowskiej
8-10; 39-200 Dębica

Obudź w sobie olbrzyma

24 000,00

56 osób

- nastąpiło zwiększenie siły i wytrzymałości mięśni wśród
uczestników,
- zwiększenie pewności siebie,
- wyrobienie bezpiecznych i kulturalnych zachowań podczas
gier ruchowych,
- zwiększono spostrzegawczość oraz orientację
przestrzenną i czasową ,
-wzrost wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy,
- wzrost wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania się i
jego znaczenia dla zdrowia człowieka,
- nastąpił harmonijny rozwój w sferze intelektualnej,
fizycznej i społecznej,
- poszerzenie horyzontów myślowych,
- wzrost zainteresowań sportowych, informatycznych,
edukacyjnych,
- zwiększenie sprawności i kondycji fizycznej
podopiecznych,
- wzrost wiedzy na temat właściwych wartości odżywczych,
- wzrost samooceny,
- zwiększenie poczucia własnej wartości,
- umocnienie woli życia w wolności bez używek,
- podniesienie wiedzy na tematy konsekwencji spożywania
alkoholu na zdrowie,
- wzrost wiedzy na temat perspektyw zdrowego stylu życia
w aspekcie psychicznym i fizycznym,
Podmiot nie realizował zadania, zrezygnował z przyjęcia
dotacji

0,00

6.

Dom Zakonny
Zgromadzenia Św. Michała
Archanioła ul. Ofiar Katynia
57; 37-450 Stalowa Wola

"Wakacyjny zawrót głowy"

23 397,00

60 osób

7.

Zgromadzenie Sióstr św.
Michała Archanioła ul. Ks.
Markiewicza 22; 38- 430
Miejsce Piastowe

MICHAYLAND 2015 -Festyn
integracji z okazji Dnia
Dziecka

20 544,00

200-400 dzieci

- wzrost umiejętności interpersonalnych,
- wzrost umiejętności współpracy w grupie,
- wzrost umiejętności komunikacyjnych,
- wzrost samooceny i poczucia własnej wartości,
- obniżenie agresji oraz zachowań destrukcyjnych wśród
młodzieży,
- wzrost ambicji i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych
celów i zadań,
- wzrost poczucia odpowiedzialności, koleżeństwa,
solidarności,
- wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem,
- wzrost świadomości swoich słabych i mocnych stron,
- zbudowanie pozytywnego obrazu siebie,
- wzrost korzyści pod względem edukacyjnym,
wychowawczym, rekreacyjnym, kulturalnym i duchowym,
- wzrost rozwoju społecznego poprzez zabawy i gry,
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8.

Stowarzyszenie Centrum
Aktywności Społecznej
"SPECTRUM"ul.
Dmowskiego 1; 37- 450
Stalowa Wola

"Wakacyjny relaks"

19 215,00

60 osób

9.

Przemyski Klub Sportu i
Rekreacji Niewidomych i
Słabowidzących
"Podkarpackie" ul.
Batorego 22; 37-700
Przemyśl

Przez sport do aktywnego
życia 3

23 440,00

15 osób

10.

Polski Komitet Pomocy
Społecznej Zarząd MiejskoGminny Stowarzyszenie
Charytatywne w
Kolbuszowej ul. Janka
Bytnara 3; 36-100
Kolbuszowa

Karuzela Sztuki, sport
i nauki - Świetlicowy
Program Wspieranie
Rozwoju Zainteresowań
Dzieci i Młodzieży w
Powiecie Kolbuszowskim,

27 000,00

147 osób

11.

Stowarzyszenie Pomocy
Społecznej Ad Astram
ul. Mościckiego 26;
39-200 Dębica

"Młody człowiek-duże
szanse"

23 440,00

40 osób

12.

Koło Stalowowolskie
Towarzystwa im. Św.Brata
Alberta ul. Ks.
J.Popiełuszki 4;
37-450 Stalowa Wola

Pozytywne wzmocnienia-są
OK

18 499,00

20 osób

13.

Stowarzyszenie RAZEM
Budy Głogowskie 26;
36-060 Głogów Małopolski

"Moja Pasja"

25 920,00

105 osób

- wzrost wiedzy i rozwoju zainteresowań wśród dzieci,
- wzrost kompetencji wychowawczych rodziców dzieci
uczestniczących w projekcie,
- zmniejszenie agresji wśród najmłodszych uczestników
oraz skłonności do nieodpowiednich form spędzania
wolnego czasu,
- przeprowadzono 84 h zajęć rekreacyjno-edukacyjne ( 25
uczestników),
- przeprowadzono 28 h zajęć warsztatowych z klocków lego
( 20 dzieci),
- poprawa kondycji fizycznej,
- wzrost rozwoju zainteresowań artystycznych i kulturalnych,
- nabycie umiejętności przebywania i funkcjonowania w
grupie ,
- poznanie pięknych krajobrazów i ciekawych miejsc
Podkarpacia,
- poznanie i udoskonalenie techniki bezpiecznego
uprawiania sportu,
- podniesienie poziomu życia dzieci i młodzieży,
- wzrost motywacji u wychowanków,
- wzrost rozwoju zainteresowań plastycznych, rzeźbiarskich,
sportowych, artystycznych,
- wzrost umiejętności plastyczno-technicznych,
- rozwój pasji pływackich,
- wzrost pewności siebie,
- podniesienie samooceny wpływającej na jakość życia,
- nabycie umiejętności wykonywania prac plastycznych
nowo poznanych technik,
- wzrost wiedzy o stolicach Europy,
- nabycie umiejętności i kompetencji społecznych u dzieci,
- nabycie umiejętności pracy w zespole,
- podniesienie umiejętności komunikacji interpersonalnej,
- zwiększenie motywacji do nauki,
- rozwinięcie zainteresowań ( warsztaty ceramiczne,
fotograficzne, piękna i estetyki),
- 3 wychowanków ukończyło kurs obsługi wózka widłowego,
- nastąpił wzrost kompetencji zawodowych 8 osób,
-wzrost wiedzy informatycznej,
- nastąpił wzrost poziomu życia 20 wychowanków,
- wzrost kompetencji kulinarnych,
- wzrost wiedzy na temat zdrowego odżywiania,
- nabycie wiedzy na temat radzenia sobie z przyszłym
rodzicielstwem,
- wzrost rozwoju zainteresowań artystycznych,
- wzrost samooceny,
- nabycie umiejętności funkcjonowania w grupie
rówieśniczej,
- poznanie walorów przyrodniczych oraz historii i kultury
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14.

OMNES SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wilsona 6a; 37-500
Jarosław

"Animowanie nowych form
kontaktu z przyrodą
i kulturą sposobem na
rozwój zainteresowań
dzieci i młodzieży"

15.

Parafia Najświętsze Serca
Pana Jezusa w Dębicy
Latoszynie ul. Orla 47; 39200 Dębica

"Uwierz w siebie"

16.

Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z
Upośledzeniem
Umysłowym Koło w
Jarosławiu ul. Wilsona 6a;
37-500 Jarosław

Wakacje z pasją

17.

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom
niepełnosprawnym
"ISKIERKA" w Kolbuszowej
Dolnej ul. Wiejska 90; 36100 Kolbuszowa
RAZEM

"Aktywne wakacje"

18 273,00

21 000,00

32 osoby

34 osoby

23 973,89

32 osoby

22 173,68

32 osoby

346 331,88

Podkarpacia,
- wzrost poziomu sprawności fizycznej poprzez zajęcia
ruchowo-sportowe,
- zaspokojenie potrzeb intelektualnych, poznawczych i
emocjonalnych poprzez aktywny wypoczynek z
wykorzystaniem alpakoterapii, felinoterpii i hipoterapii,
- rozwinięcie zainteresowań i pasji,
- poprawa kondycji psychicznej, dobrego samopoczucia,
- poprawa sprawności fizycznej poprzez kontakt z naturą,
- poprawa ogólnej wydajności organizmu oraz doskonalenia
umiejętności ruchowych,
- wzrost umiejętności i kompetencji społecznych,
- nabycie umiejętności pracy w zespole,
- zmiana postawy biernej na aktywna,
- zwiększenie motywacji do nauki,
- rozwinięcie zainteresowań poprzez udział w warsztatach
muzycznych, komputerowych,
-- zaspokojenie potrzeb intelektualnych, poznawczych i
emocjonalnych poprzez aktywny wypoczynek z
wykorzystaniem alpakoterapii, felinoterpii i hipoterapii,
- rozwinięcie zainteresowań i pasji,
- poprawa kondycji psychicznej, dobrego samopoczucia,
- poprawa sprawności fizycznej poprzez kontakt z naturą,
- poprawa ogólnej wydajności organizmu oraz doskonalenia
umiejętności ruchowych,
- wzrost standardu życia,
- rozwinięcie zainteresowań poprzez zajęcia na basenie,
jazdę konną, zajęcia sportowe i artystyczne,
- rozwinięcie sprawności motorycznej, ruchowej,
- rozwinięcie umiejętności psychospołecznych,
- rozwój samodzielności i umiejętności samoobsługowych
poprzez codzienne działania, zabawy, wycieczki i
spożywanie posiłków,

Około 1262 osoby

Działanie: Inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych na rzecz aktywizacji osób starszych we wszystkich zakresach
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Tabela nr 2
LP.

Nazwa i adres organizacji

1

Rzeszowski Klub Chorych
na Stwardnienie Rozsiane
im. Jana Pawła II
ul. Lubelska 13;
35-241 Rzeszów

2.

Stowarzyszenie Pomocy
Społecznej Ad Astram
ul. Rzeszowska 14;
39-200 Dębica

3.

4.

Przemyski Klub Sportu
i Rekreacji Niewidomych
i Słabowidzących
"Podkarpackie"
ul. Batorego 22;
37-700 Przemyśl
Stowarzyszenie Edmunda
Bojanowskiego "DOBROĆ"
ul. Krakowska 15;
39-200 Dębica

Nazwa zadania

"Bogactwo starości"

50 osób

24 457,00

34 osoby

Aktywni seniorzy 2

24 000,00

16 osób

"Nie starzeje się ten, kto nie
ma na to czas"

5.

AKADEMIA AKTYWNEGO
SENIORA- program
aktywizacji osób starszych
z terenu powiatu
kolbuszowskiego

6.

Stowarzyszenie
"Równowaga"
ul. M.Dąbrowskiej 3;
37-450 Stalowa Wola

"AKTYWNI 60+ Poznają
swoje Województwo (2)"

7.

17 440,00

Liczba osób
objętych
wsparciem

"Aktywni całe życie"

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Powiatu
Kolbuszowskiego "NIL"
uL. Jana Pawła II 8;
36-100 Kolbuszowa

Caritas Diecezji
Sandomierskiej
ul. Opatowska 10;
27-600 Sandomierz

Kwota wsparcia

"Perspektywy starości'

5 800,00

13 060,74

2 1017,00

16 905,00

20 osób

15 osób

Efekty realizowanych zadań
-wzrost aktywności fizycznej i społecznej,
-integracja środowiska osób starszych,
-wyrównanie szans życiowych osób starszych poprzez
dostęp do różnych form aktywności psychofizycznej i
społecznej,
- zawarcie 34 kontraktów socjalnych,
- udział 34 osób w indywidualnym poradnictwie dotyczącym
pielęgnacji ciała i wizażu,
- poprawa aktywności fizycznej i interpersonalnej poprzez
zajęcia z fizjoterapeutą, nordic walking, hydroterapię,
trenerem kontaktów interpersonalnych.
- podniesienie kondycji psychiczno fizycznej poprzez
uczestnictwo w turniejach gier planszowych, strzelectwie
laserowym, wioślarstwie halowym, zajęciach nordic walking,

- poprawa kondycji duchowej, fizycznej i psychicznej,
- integracja wewnątrz i międzypokoleniowa- rozwijanie
aktywności nakierowanej na działanie na rzecz innych,
- zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty
edukacyjnej poprzez udział w zajęciach Akademii
Aktywnego Seniora,
- zwiększenie kompetencji społecznych, umiejętności
informatycznych- zajęcia komputerowe
- poprawa sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo
w zajęciach nordic walking, zajęciach na pływalni,

130 osób

- integracja wewnątrzpokoleniowa,
- wzmocnienie kondycji psychicznej, sił witalnych,
- poprawa kondycji fizycznej,
- poznanie walorów turystycznych Podkarpacia,

120 osób

- rozwój zainteresowań,
- podjęcie nowych form aktywności artystycznej,
intelektualnej,
- zagospodarowanie wolnego czasu – kawiarenka,
biblioteka,
- włączenie osób starszych w działania samopomocowe
w środowisku lokalnym
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-zdiagnozowanie potrzeb i określenie ich skali
w środowisku,

8.

Stowarzyszenie
Rehabilitacyjne Kobiet po
Mastektomii "AMAZONKA"
uL. Dmowskiego 1;
37-450 Stalowa Wola

9.

Towarzystwo Pomocy im.
Św. Brata Alberta w Sanoku
ul. Hetmańska 11;
38-500 Sanok

10.

Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania "Siedlisko"
ul. Kościuszki 6 lok.2/4;
36-100 Kolbuszowa

11.

12.

13.

14.

Fundacja PZG ul. Podleśna
15; 35-317 Rzeszów
Polski Związek
Niewidomych Okręg
Podkarpacki ul. Plac
Dworcowy 2;
35-201 Rzeszów
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Najświętszego Serca P.
Jezusa w Dębicy
Latoszynie ul. Orla 47;
39-200 Dębica
Dom Zakonny
Zgromadzenia Św. Michała
Archanioła ul. Ofiar Katynia
57; 37-450 Stalowa Wola

Organizacja warsztatów edukacyjno-integracyjnych
"Walcz o życie, nie
poddawaj się nowotworowi

"Być ciągle aktywnym"

"Szkoła życia 50+"

20 628,00

12 250,00

13 576,00

31 osób

40 osób

102 osoby

Aktywizacja Głuchych
Seniorów

6 920,00

78 osób

Seniorzy w akcji

16 399,99

37 osób

"Chodź! Pomaluj mój
świat..."

Żyć aktywnie

23 360,00

18 460,00

34 osoby

20 osób

- poprawa funkcjonowania emocjonalnego,
- poprawa funkcjonowania psychicznego, poprzez
umiejętność radzenia sobie ze stresem, utworzenie grupy
wsparcia,
- poprawa kondycji zdrowotnej,
- udział w życiu społecznym, kulturalnym,
- rozwój i odkrywanie zainteresowań i pasji,
- aktywizacja społeczna i integracja międzypokoleniowa ze
środowiskiem lokalnym poprzez dwudniowy turniej
szachowy, piknik integracyjny,
- uczestnictwo w zajęciach artystycznych
- integracja wewnątrz i międzypokoleniowa,
- rozwój zainteresowań i odkrywanie swoich pasji,
- zdobycie i pogłębienie wiedzy w temacie zdrowego stylu
życia spotkania z lekarzem, dietetykiem, rehabilitantem,
- udział w spotkaniach z kosmetyczką, fryzjerem/stylistom,
- aktywizacja społeczna –wyjazdy integracyjne,
- aktywizacja kulturalna – udział w 2 sztukach teatralnych,
-pobudzanie do stałego rozwoju osobistego i pogłębianie
wiedzy dotyczącej kultury regionu- spotkania z artystami,
ludźmi kultury,
- zwiększenie aktywności fizycznej - zajęcia z trenerem osób
niewidomych, instruktorem rehabilitacji,
- zdobycie wiedzy na temat prawidłowego i zdrowego stylu
życia,
- zaznajomienie z obsługą sprzętu rehabilitacyjnego
dostępnego dla osób niewidomych i słabowidzących,
- wzmocnienie kondycji fizycznej, psychicznej i intelektualnej
- przeprowadzenie warsztatów muzycznych, kulinarnych,
arteterapii, nowych technologii, poradnictwo wizażu
i pielęgnacji ciała,
- wzrost umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych,
radzenia z trudnymi sytuacjami poprzez uczestnictwo w
zajęciach prowadzonych przez pedagoga, psychologa,
terapeutę,
- wzrost świadomości racjonalnego odżywiania się – zajęcia
z dietetykiem,
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15.

Stowarzyszenie Szczęśliwy
Dom im. Sw. Wiktorii
i Józefa Ulmów z Dziećmi
ul. Krakowska 18;
35-111 Rzeszów

"Dawać życie do lat a nie
tylko lata do życia"

9 508,00

208 osób

16.

Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich "AKTA"
ul. Paderewskiego 154;
35-328 Rzeszów

"60 plus - wciąż jestem
aktywny"- edycja 2015

25 300,00

106 osób

269 081,73

RAZEM

- wzrost sprawności ruchowej i motywacji do podejmowania
aktywności fizycznej – zajęcia taneczne, spotkania
z rehabilitantem – masażystą,
- wzrost poczucia za własne zdrowie – spotkania
z pielęgniarką,
- zwiększenie aktywności i zmotywowanie do zmiany stylu
życia, dbałość o kondycje intelektualną,
- zwiększenie aktywności fizycznej – zajęcia z nordic
walking, rehabilitacyjne,
- wzmocnienie kondycji psychicznej poprzez zajęcia z
psychologiem,
- przeprowadzono 154, 5 h zajęć
-zwiększenie aktywności fizycznej –zajęcia podnoszące
sprawność fizyczną 20h, zajęcia taneczne 30 h,
- rozwój zainteresowań i pasji życiowych- zajęcia praktyczne
i rękodzieła 40 h, warsztaty teatralne 20 h, zajęcia językowe
30 h, zajecia edukacyjne 16 h
- spotkania z pedagogiem – 6 h,
- integracja międzypokoleniowa – spotkanie andrzejkowe,
wycieczka w Bieszczady,
-

1 041

2. Realizacja Celu 1: Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego
Działanie: Wspieranie programów i inicjatyw z zakresu poprawy warunków socjalno – bytowych, łagodzenie skutków ubóstwa
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie działań i programów mających na celu łagodzenie skutków ubóstwa,
pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Tabela nr 3
LP.

Nazwa i adres organizacji

Nazwa zadania

1.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Warze; Wara
252; 36-245 Nozdrzec

"Lepsze jutro'

2.

Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób
z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w

Treningi mieszkalnictwa dla
osób z
niepełnosprawnością
intelektualną

Kwota wsparcia

29 951,87

21 000,00

Liczba osób
objętych
wsparciem
15 rodzin ( 121
uczestników)

30 osób

Efekty realizowanych zadań
nastąpiło zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego u
15 rodzin poprzez:
-poprawę standardu życia,
- poprawę warunków socjalno-bytowych,
- podniesienie poziomu jakości życia
- poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych
intelektualnie i ich rodzin,
- przełamanie barier psychicznych osób niepełnosprawnychbycie samemu poza domem, bez osób bliskich,
- wzrost poziomu samodzielności, nabycie nowych
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Krośnie ul. Powstańców
Śląskich 16; 38- 400 Krosno

3.

Towarzystwo Pomocy
im.św. Brata Alberta Koło
w Mielcu
ul. Sandomierska 19;
39-300 Mielec

4.

Towarzystwo Pomocy
im.Św. Brata Alberta Koło
w Dębicy
ul. Słoneczna 1;
39-200 Dębica

5.

6.

7.

Towarzystwo Pomocy im.
Św. Brata Alberta Koło
Sanoku ul. Hetmańska 11;
38-500 Sanok
Koło Stalowowolskie
Towarzystwa im. Św.Brata
Alberta
ul. Ks. J.Popiełuszki 4;
37-450 Stalowa Wola

Fundacja Pomocy
Młodzieży im. Jana Pawła II
WZRASTANIE
ul. Hoffmana 23;
35-015 Rzeszów

RAZEM

"Zwiększenie i poprawa
zakresu usług socjalnych
dla osób bezdomnych i
zagrożonych
bezdomnością w
prowadzonym schronisku
dla bezdomnych mężczyzn"
Lepsze warunki socjalnobytowe w Domu dla
bezdomnych mężczyznlepsza aktywizacja
społeczno-zawodowa
bezdomnych i zagrożonych
wykluczeniem
"Wspierając ubogich"

22 590,00

27 000,00

23 200,00

22 osoby

33 osoby

80 osób

Udzielenie schronienia
osobom bezdomnym

30 000,00

55 osób

"Pomagasz mi- mam
szansę na zmianę"

18 690,00

80 osób

umiejętności,
- integracja ze środowiskiem lokalnym,
- wzrost samoświadomości, poczucia sprawstwa
i samostanowienia,
- zmiana nastawienia osób niepełnosprawnych do
samodzielnego życia,
- pełne zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowe poprzez
zakup żywności i środków higienicznych,
- zakup odzieży, pościeli i obuwia,
- podjęcie terapii uzależnień przez 3 osoby,
- 3 osoby podjęły prace,
- usamodzielnienie jednej osoby,
- nawiązanie kontaktów z rodzina przez 2 osoby,
- podniesienie standardu pobytu i warunków socjalnobytowych,
- złagodzenie negatywnych skutków narastającego ubóstwa,
bezdomności i wykluczenia społecznego,
- poprawa stanu zdrowia i zapobieganie nasileniu się
chorób,
- zapewnienie podstawowych środków do życia poprzez
zakup leków, żywności, odzieży i obuwia,
- poprawa warunków bytowych,
- poprawa ogólnego stanu zdrowia podopiecznych,
- udzielono pomocy psychologiczno –terapeutycznej 55
osobom,
- udzielono pomocy prawnej 40 osobom,
- aktywizacja zawodowa 25 osób,
- wydano 13 000 posiłków całodziennych,
- zrealizowano około 36 recept
- wzmocnienie poczucia własnej wartości i dzieci
i młodzieży,
- poprawa zachowania w miejscach publicznych ( kino, teatr,
muzeum),
- poprawa startu szkolnego dzieci i młodzieży poprzez
zakup art. szkolnych, książek, odzieży i obuwia,
- rozwinięcie swoich zainteresowań i uzdolnień,
- poszerzenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie plastyki,
muzyki, przyrody, sportu
- zdobycie wiedzy na temat swojego miasta w atrakcyjny,
ciekawy sposób

421 osoby
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1) W trybie pozakonkursowym – zgodnym z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z póżn. Zm.)
W trybie pozakonkursowym w 2015 roku dofinansowaniem objęta została 1 oferta zgodnie z:
Uchwałą Nr 74/1618/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie uznania celowości realizacji
zadania publicznego pod nazwą „Letnie przygody” przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej
Tabela nr 4
LP.

Nazwa i adres organizacji

1

Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek Bogarodzicy
Dziewicy Niepokalanie
Poczętej
ul. Bojanowskiej 8-10;
39-200 Dębica

Nazwa zadania

„Letnie przygody”

RAZEM

Kwota wsparcia

6 184,00

Liczba osób
objętych
wsparciem

Efekty realizowanych zadań

około 45 osób

- utrwalenie właściwych postaw, zachowań, zainteresowań,
umiejętności życiowych,
- rozwinięcie swoich zainteresowań i uzdolnień,
- integrowanie się ze środowiskiem oraz promowanie
własnej twórczości,
- nabycie umiejętności współżycie w grupie,
- nabycie umiejętności odpowiedzialności za swoje i innych
bezpieczeństwo,
- wzrost samooceny,

6 184,00

PODSUMOWANIE
Wzmacnianie kompetencji życiowych i społecznych młodych ludzi, jak również prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu
zmianę dotychczasowych schematów zachowań w ich najbliższym otoczeniu, prowadzi w dużym stopniu do zmniejszenia odbiorców pomocy
społecznej. Nie można również zapominać, iż aktywne starzenie się to nie tylko wyższa jakość życia poszczególnych osób, to również wiele
korzyści dla całego społeczeństwa. Uczestnictwo w życiu społecznym osób starszych umożliwia uniknięcie izolacji społecznej oraz wielu
związanych z nią problemów i zagrożeń.
Z uwagi na dużą liczebność odbiorców instytucji pomocy społecznej naszego regionu, świadczącą o niskim standardzie życiowym
ludności, jak również o nieumiejętności radzenia, bądź bezradności wobec napotkanych trudności życia codziennego w 2015 roku podjęto
działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 – 2015 skierowane zarówno na dzieci, młodzież jak i osoby
starsze ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem owych działań było ograniczenie procesu ubożenia ludności naszego
regionu oraz wskazanie możliwości przeciwdziałania i radzenia sobie z tym zjawiskiem.
Osiągnięcie celu jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa podkarpackiego w aspekcie pomocy i integracji społecznej
było możliwe poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w tym zakresie.
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Wydatki w wysokości 800.000,00 zł. zaplanowane w roku 2015 na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy
Społecznej na lata 2009 – 2015 zostały sfinalizowane dzięki dofinansowaniu 39 zadań publicznych na kwotę 793 816,00 zł , na dzień 31
grudnia 2015r. zostały wykorzystane w kwocie 787 845, 38 zł tj. 98,48 % planu.

Ponadto na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2014r. poz.
1118 z późn. zm./ przyznano dotację w trybie pozakonkursowym dla jednego podmiot na kwotę 6 184,00 zł, na dzień 31 grudnia zostały
wykorzystane w kwocie 6 184,00 zł tj. 0,77 % planu.
Tabela nr 5
Liczba organizacji, które
otrzymały
dofinansowanie w
ramach otwartego
konkursu ofert na
realizację Programu
40
Liczba organizacji
pozarządowych, które
otrzymały
dofinansowanie w trybie
art. 19a ustawy o pożytku
1
Inne
1

Plan na 2015r.

Wykonanie w 2015r.1
Środki
środki
finansowe z
finansowe z
innych
budżetu
źródeł
województwa
PFRON

środki
finansowe z
budżetu
województwa

Środki
finansowe z
innych źródeł
PFRON

800 000,00

-

787 845, 38

-

Jeden podmiot nie podjął realizacji
zadania

-

6 184,00

-

-

Uwagi2

-

stan na dzień 31.12.2015.
2
np. liczba organizacji, które zrezygnowały z przyznanej dotacji, i inne

W związku z realizacją zadań publicznych w ramach Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009 – 2015 przeprowadzono
5 kontroli. W wyniku tylko jednej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono, w pozostałych przypadkach sporządzono wystąpienia pokontrolne,
w których wskazano uchybienia/nieprawidłowości oraz określono działania mające na celu wyeliminowanie powstałych nieprawidłowości.
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Załącznik Nr 2
REALIZACJA W 2014R. PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizował w 2015 r. projekt 2,5-letni pn. „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo
dla kadr pomocy społecznej działających na trenie województwa podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań”
Priorytet VII. Promocja Integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie
kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej. Projekt został zatwierdzony Uchwalą Nr 244/5882/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 25 czerwca 2013 roku, na lata od 01.01.2013 roku do 30.06.2015 rok. W ramach budżetu projektu realizowane były
zadania, zawierające koszty bezpośrednie oraz pośrednie projektu. Projekt skierowany był przede wszystkim do kadr instytucji pomocy i
integracji społecznej z województwa podkarpackiego.
W okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 r. z uwagi na ostatnie pół rok realizacji ww. projektu zrealizowano następujące szkolenia,
wyszczególnione w tabeli 1 oaz studia podyplomowe zawarte w tabeli 2:
Tabela nr 1
Lp.
Nazwa szkolenia

1.

Nowy mieszkaniec w Domu Pomocy Społecznej/Środowiskowym Domu
Samopomocy

Liczba uczestników

Godz.
Dydaktyczne
łącznie

30

14

2.

Moduł VI - Trening Zastępowania Agresji

13

50

3.

Moduł VIII - Zarządzanie czasem i zmianą

76

150

4.

Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi

98

125

5.

KPA w praktyce

117

150

6.

Konferencja podsumowująca projekt ROPS

100

7

Razem

434

496
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W 2015 roku w szkoleniach uczestniczyło łącznie 434 osoby, zrealizowano łącznie 496 godzin dydaktycznych szkoleń, seminariów i konferencji.
W/w formy wsparcia projektowego realizowane były na terenie Rzeszowa. Uczestnicy mieli zapewnione wyżywienie, nocleg, materiały dydaktyczne
i promocyjne. Ponoszono koszty związane ze zobowiązań dot. zawartych umów z Hotelem i firmami szkoleniowymi. Prowadzony był bieżący monitoring
szkoleń.

Tabela nr 2
Lp.

Studia podyplomowe

liczba
uczestników

1.

Zamówienia publiczne

30

2.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

27

Razem

57

Ponadto w 2015 roku kontynuowana była realizacja zadania z 2014 roku. W studiach uczestniczyło łącznie 57 osób. Studia pod nazwą
"Zamówienia publiczne" i "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadziła - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
z Rzeszowa.

Na "Zamówieniach publicznych" studiowało 30 osób, zrealizowano łącznie 8 zjazdów. Na kierunku "Usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze" studiowało 27 osób, zrealizowano również 8 zjazdów. Uroczyste wręczenie dyplomów na w/w kierunkach
studiów odbyło się w dniu 27.05.2015r. Wydano łącznie 57 świadectw ukończenia studiów podyplomowych.
Oprócz szkoleń, seminarium i studiów podyplomowych w ramach projektu w 2015 r. kontynuowane było specjalistyczne doradztwo dla
kadr pomocy i integracji społecznej, zatrudnionych było 4 doradców. W ramach zadania ponoszono też koszty delegacji związane z wizytami
indywidualnymi u beneficjentów doradztwa. Zrealizowano łącznie 25 indywidualnych spotkań doradczych bezpośrednio w siedzibie Ośrodków
Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie działających na terenie województwa podkarpackiego. Oprócz spotkań
indywidualnych realizowane było również doradztwo telefoniczne i e-mail. Doradcy udzielili łącznie 140 porad. Zrealizowano także 3 spotkania
grupowe doradcze w terminie 9, 11 i 12 czerwca 2015r., w których łącznie uczestniczyło 88 osób z jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej. Tematem trzech spotkań grupowych była „Współpraca międzyinstytucjonalna w zakresie realizacji PAI oraz Nowa Perspektywa
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Finansowa 2014-2020” z uwagi na duże zainteresowanie w/w tematyką spotkania. Ponadto doradcy angażowani byli również do organizacji
szkoleń oraz ich bieżącego monitoringu.
W związku z realizacją badań w ramach projektu POKL - zadanie 2 Badania i analizy z zakresu polityki społecznej oraz ich wdrożenie,
w okresie 01.01. – 30.06.2015 roku podjęte zostały następujące działania:
- wdrożono rekomendacje z przeprowadzonego w 2014 r. badania "Osoba niepełnosprawna aktywnym uczestnikiem życia społecznego
i zawodowego" na mocy Uchwały VII/134/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27.04.2015 r.
- wdrożono rekomendacji z przeprowadzonego w 2014 roku badania: „Bezdomność

w województwie podkarpackim” – W dniu 2 czerwca

2015r.. Uchwałą Zarządu Woj. Podkarpackiego Nr 62/1344/15 odbyło się rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r.
zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej wynikających z Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2009-2015. W w/w
konkursie ofert uwzględniono wnioski i rekomendacje z przeprowadzonego badania "Bezdomność w województwie podkarpackim". W ramach
celu operacyjnym 1 "Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego", Działania 1 "Wspieranie programów i inicjatyw z zakresu poprawy
warunków socjalno-bytowych, łagodzenie skutków ubóstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierania działań i programów
mających na celu łagodzenie skutków ubóstwa, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej" - jedna z ofert dotyczyła wprowadzenia
nowej metody pracy z osobami wykluczonymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym wynikającej wprost z rekomendacji raportu badawczego
- streetworkingu.
Analizą danych pod względem: zadań zrealizowanych, ujętych w złożonych przez organizacje pozarządowe ofertach/projektach, adekwatności
zrealizowanych zadań z celami i działaniami Wojewódzkiego Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i
Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020 oraz zadaniami ujętymi w Rozporządzeniu z dnia 7 lutego 2008 roku w
sprawie rodzaju zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym. Opracowany został raport z częścią analityczną, wnioskami oraz rekomendacjami pt. "Analiza zadań z zakresu Wojewódzkiego
Programu na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020" w
nakładzie 500 egzemplarzy. W dokumencie wyznaczone zostały te działania, które realizowane były w ramach Programu oraz te, które nie
zostały zaplanowane przez podmioty uczestniczące w realizacji Programu, przedstawiono adekwatność zadań ujętych w Rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r z działaniami w/w Programu Wojewódzkiego.
Rekomendacja z przeprowadzonego badania została uwzględniona w Uchwale nr 62/1346/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
02.06.2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację "Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020".
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W ramach projektu systemowego ROPS promowana była również ekonomia społeczna, do chwili obecnej prowadzona jest podstrona ekonomii
społecznej dotycząca bieżących informacji istotnych dla sektora ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego wraz z aktualną bazą
podmiotów ekonomii społecznej.
W 2015 r. w ramach Projektu POKL wydatkowano kwotę 1 349 733,80 zł. Kwota ta obejmuje koszty organizacji szkoleń,
seminariów, konferencji, studiów podyplomowych, koszty zarządzania, w tym personelu merytorycznego oraz koszty pośrednie
projektu.
PODSUMOWANIE
Realizacja ww. szkoleń, studiów podyplomowych, badań oraz doradztwa w ramach zrealizowanego projektu 7.1.3 POKL pozwoliła
zwiększyć potencjał kadry pomocy społecznej w województwie podkarpackim. Uczestnicy szkoleń podnieśli swoje kwalifikacje oraz
umiejętności zawodowe i około zawodowe, co ma ogromny wpływ na jakość świadczonych usług przez kadrę pomocy społecznej. Realizacja
projektu ma pozytywny wpływ nie tylko na uczestników szkoleń, ale także na system pomocy społecznej, instytucje rynku pracy oraz otoczenie
społeczne, wpływając bezpośrednio na rozwój kapitału społecznego regionu.

Projekt „Szkolenia i specjalistyczne doradztwo dla kadr pomocy społecznej działających na trenie województwa
podkarpackiego powiązane z potrzebami oraz specyfiką realizowanych zadań” realizowany był od 2007 roku. W latach
2007-2015 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zrealizował łącznie 6 projektów w ramach Poddziałania
7.1.3 POKL na łączną kwotę 15.837.381,08 zł. Zorganizowano w tym czasie

ok. 90 szkoleń i warsztatów, 592

indywidualnych wizyt doradczych, 51 grupowych, 852 porad telefonicznych i 446 e-mail. Liczba uczestników projektu w
latach 2007-2015 wyniosła 4 996 osób, w tym 4316 kobiet i 680 mężczyzn.
DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ROKU 2014

Tematy realizowanych badań:
 Bezdomność w województwie podkarpackim
 Osoba niepełnosprawna aktywnym uczestnikiem życia społecznego i zawodowego
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 Potrzeby szkoleniowe pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w 2014 roku
 Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013
 Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich
 Profilaktyka instytucjonalna
 Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą
i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej
 Kontrakt socjalny w praktyce
Tytuły wydanych publikacji:
 Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich w województwie podkarpackim,
 Profilaktyka instytucjonalna w woj. podkarpackim w 2013 r.,
 Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą
i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej
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Załącznik Nr 3
REALIZACJA SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY W 2015 R.
Cel projektu polepszenie warunków życia mieszkańców domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz
osiągnięcie ponadstandardowego poziomu świadczonych usług poprzez:





poprawę infrastruktury,
jakość świadczonych usług mieszkańcom,
rozszerzenie wachlarza usług,
wyposażenie DPS/POW w sprzęt niezbędny do ich działania itp.

Nazwa działania

Ogólna kwota na
działanie
(85% SPPW +wkład
własny 15%)

100%

Kwota z SPPW

85%

kwota wydatkowana z SPPW od
początku realizacji działania do
Kwota wydatkowana w 2015r.
31.12.2015r.
SPPW +wkład
SPPW +wkład
SPPW
własny
SPPW
własny
85%
100% pozostałe
85%
100% pozostałe
-BENEFICJENT
wydatki
- BENEFICJENT
wydatki

Pozostała kwota do wydatkowania
z SPPW
SPPW +wkład
SPPW
własny
85%
100% pozostałe
- BENEFICJENT
wydatki

KOMPONENT I

15 238 706,00

12 952 900,10

3 892 472,25

12 836 317,33

116 582,77

KOMPONENT II

1 483 334,00

1 260 833,90

290 110,59

1 133 229,87

127 604,03

KOMPONENT III

107 125,00

91 056,25

INFORMACJA I
PROMOCJA
BENEFICJENTA

221 245,00

188 058,25

INFORMACJA I
PROMOCJA IR

235 674,00

200 322,90

148 233,27

227 369,49

8 304,51

68 811,00

58 489,35

0,00

6 150,00

62 661,00

1 830 531,00

1 555 951,35

462.403,33

1 554 281,14

276 249,86

19 185 426,00

16 307 612,10

AUDYT
ZARZĄDZANIE
PROJEKTEM
PODSUMOWANIE

8 143,58

102 186,20

4 284 769,04

93 789,53

179 655,61

618 780,18

14 149 202,81

13 335,47

8 402,64

1 881 590,16

252 589,44

360 550,84
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1. Realizacja Komponentu I w 2015 r. Działania inwestycyjne
Lp.
Nazwa i adres Beneficjenta

1.

2.

3.

4.

5.

CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ
na rzecz DPS w Chmielniku
ul. Jana Styki 21
35-006 Rzeszów
KONWENT ZAKONU BONIFRATÓW
W IWONICZU
38-440 Iwonicz,
Ul. Floriańska 19
ZGROMADZENIE SIÓSTR
SŁUZEBNIC NMP WARSZAWA na
rzecz DPS PRAŁKOWCE
Ul. Rajców 11,
00-220 Warszawa
POWIAT LUBACZOWSKI na rzecz
Domu Dziecka w Nowej Grobli
ul. Jasna 1,
37 – 600 Lubaczów
POWIAT BIESZCZADZKI - DOM
POMOCY SPOŁECZNEJ W
MOCZARACH
Moczary 41
38-700 Ustrzyki Dolne

6.

7.

8.

POWIAT ROPCZYCKO –
SĘDZISZOWSKI na rzecz DPS
w Lubzinie
ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce
GMINA KROSNO na rzecz DPS nr 1 w
Krośnie
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
POWIAT JASIELSKI na rzecz DPS
w Foluszu
ul. Rynek 18
38-200 Jasło

Kwota
wydatkowana
w 2015r. na
realizację
zadania z
SPPW

Data zakończenia
zadania
lub
planowana data
zakończenia
zadania

Tytuł zadania

Ogólna kwota na
realizację zadania
(SPPW +wkład
własny
Beneficjenta)

Kwota
dofinansowania
Z SPPW

"Rozbudowa domu pomocy społecznej i
podniesienie kwalifikacji kadry w domu Pomocy
Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku"

2 229 510,12

1 872 788,48

260 715,43

27.10.2015 r

"Pod bezpiecznym dachem-innowacyjny rozwój
DPS w Iwoniczu"

2 593 804,28

2 204 733,62

161 308,25

23.10.2015 r

"Poprawa infrastruktury obiektu poprzez
modernizację pomieszczeń i poszerzenie
wachlarza usług oraz podniesienie kwalifikacji
personelu Ekumenicznego Domu pomocy
Społecznej w Prałkowcach"

914 113,07

776 996,08

38 849,78

22.06.2015 r

"Boisko sportowe dla Domu Dziecka w Nowej
Grobli na lepsze jutro jego wychowanków"

543 783,00

462 215,55

0,00

24.07.2014 r

"Modernizacja parku rehabiitacyjno-rekraacyjnego,
poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza
budynku nr 1 oraz termomodernizacja budynków
nr 1,3,4i 5 w Domu Pomocy Społecznej w
Moczarach"

1 115 231,04

947 946,37

47 378,74

29.05.2015 r

"Poprawa warunków życia mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Lubzinie poprzez
rozbudowę i modernizację infrastruktury oraz
rozwój zawodowy personelu"

2 716 929,84

2 309 390,36

812 612,16

23.10.2015 r

924 550,84

785 868,21

39 293,41

24.04.2015 r

1 169 119,73

993 751,76

49 687,58

24.04.2015 r

"Wyższa jakość świadczonych usług poprzez
modernizacje infrastruktury im podnoszenie
kwalifikacji kadry w Domu Pomocy Społecznej nr 1
w Krośnie"
"Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS
w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych
i
modernizacyjnych
w
pawilonach,
zagospodarowanie terenu oraz podniesienie
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9.

10

POWIAT STRZYŻOWSKI na rzecz
DPS w Gliniku Dolnym
ul. Przecławczyka 15,
38 – 100 Strzyżów
POWIAT RZESZOWSKI na rzecz DPS
Górno
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

kwalifikacji personelu"
"Poprawa warunków życia mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej Gliniku Dolnym
poprzez
adaptacje poddasza, a także podniesienie
kwalifikacji personelu w celu zastosowania
innowacyjnych metod pracy z mieszkańcami""
"Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS
Górno poprzez rozbudowę infrastruktury,
doposażenie obiektu oraz szkolenie personelu"

PODSUMOWANIE

1 511 605,51

1 284 864,68

1 284 864,68

27.10.2015 r

1 409 132,03

1 197 762,22

1 197 762,22

27.10.2015 r

12 836 317,33

3.892.472,25

15 127 779,46

2. Realizacja Komponentu II w 2015r. Szkolenia dla pracowników DPS i POW
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa i adres Beneficjenta

POWIAT JASIELSKI na rzecz DPS
w Foluszu
ul. Rynek 18
38-200 Jasło

CARITAS DIECEZJI
RZESZOWSKIEJ na rzecz DPS
w Chmielniku
ul. Jana Styki 21, 35-006 Rzeszów

KONWENT ZAKONU BONIFRATÓW
W IWONICZU

Tytuł zadania

„Poprawa jakości usług świadczonych
przez DPS w Foluszu poprzez
wykonanie prac remontowych
i modernizacyjnych w pawilonach,
zagospodarowanie terenu oraz
podniesienie kwalifikacji personelu”

„Rozbudowa domu pomocy społecznej i
podniesienie kwalifikacji kadry w Domu
Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio
w Chmielniku”

"Pod bezpiecznym dachem
-innowacyjny rozwój DPS w Iwoniczu"

Liczba planowanych
szkoleń w projekcie

11

Liczba szkoleń
zrealizowanych
w 2015r.

0

Planowana liczba
osób do
przeszkolenia w
projekcie.

137

Liczba osób
przeszkolonych
w 2015r.

0

18

16

21

28

5

1

41

5

UWAGI

Projekt
rozliczony w I
półroczu 2015r.
Osiągnięta
wartość
dotycząca liczby
uczestników
szkoleń jest
wyższa od
planowanej
wartości ze
względu na
duże
zainteresowanie
szkoleniami.
Projekt został
rozliczony w
październiku
2015r.
Osiągnięta
wartość
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38-440 Iwonicz,
ul. Floriańska 19

4.

5.

6.

ZGROMADZENIE SIÓSTR
SŁUZEBNIC NMP WARSZAWA DPS
PRAŁKOWCE
ul. Rajców 11,
00-220 Warszawa
POWIAT LUBACZOWSKI na rzecz
Domu Dziecka w Nowej Grobli
ul. Jasna 1,
37 – 600 Lubaczów
POWIAT BIESZCZADZKI na rzecz
DPS w Moczarach
Moczary 41
38-700 Ustrzyki Dolne

POWIAT ROPCZYCKO
- SĘDZISZOWSKI na rzecz DPS
w Lubzinie
7.
ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce

dotycząca liczby
zrealizowanych
szkoleń jest
wyższa od
planowanej
wartości ze
względu na
realizację działań
dodatkowych
przez
Beneficjenta:
żywienie i
dietetyka. Projekt
został rozliczony
w październiku
2015r.
"Poprawa infrastruktury obiektu poprzez
modernizację pomieszczeń i
poszerzenie wachlarza usług oraz
podniesienie kwalifikacji personelu
Ekumenicznego Domu pomocy
Społecznej w Prałkowcach"

11

0

30

0

Projekt został
rozliczony
w czerwcu 2015r.

"Boisko sportowe dla Domu Dziecka w
Nowej Grobli na lepsze jutro jego
wychowanków"

6

0

15

0

Projekt
rozliczony
w 2014 r.

"Modernizacja parku rehabiitacyjnorekraacyjnego, poprawa funkcjonalności
pomieszczeń poddasza budynku nr 1
oraz termomodernizacja budynków nr
1,3,4i 5 w Domu Pomocy Społecznej w
Moczarach"

2

0

30

0

Projekt
rozliczony w I
półroczu 2015r.

42

Osiągnięta
wartość
dotycząca liczby
zrealizowanych
szkoleń jest
wyższa od
planowanej
wartości ze
względu na
realizację działań
dodatkowych
przez
Beneficjenta: 1.
Terapia

"Poprawa warunków życia
mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Lubzinie poprzez
rozbudowę i modernizację infrastruktury
oraz rozwój zawodowy personelu"

14

2

42
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zajęciowa, 2.
Pierwsza pomoc
przedmedyczna.
Projekt został
rozliczony w
październiku
2015r.
8.

9.

10

GMINA KROSNO na rzecz DPS nr 1
w Krośnie
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno

POWIAT STRZYŻOWSKI na rzecz
DPS w Gliniku Dolnym
ul. Przecławczyka 15,
38 – 100 Strzyżów

POWIAT RZESZOWSKI na rzecz
DPS w Górnie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

"Wyższa jakość świadczonych usług
poprzez modernizacje infrastruktury im
podnoszenie kwalifikacji kadry w Domu
Pomocy Społecznej nr 1 w Krośnie"

"Poprawa warunków życia
mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej Gliniku Dolnym poprzez
adaptacje poddasza , a także
podniesienie kwalifikacji personelu w
celu zastosowania innowacyjnych
metod pracy z mieszkańcami"

16

9

0

3

20

30

0

Projekt
rozliczony w I
półroczu 2015r.

30

Osiągnięta
wartość
dotycząca liczby
zrealizowanych
szkoleń jest
wyższa od
planowanej
wartości ze
względu na
realizację
działań
dodatkowych
przez
Beneficjenta: 1.
Terapia
Behawioralna
trening
Balintowski,
pierwsza pomoc
przedmedyczna.
Projekt został
rozliczony w
październiku
2015r.
Projekt został
rozliczony w
październiku
2015r.

"Poprawa jakości usług świadczonych
przez DPS Górno poprzez rozbudowę
infrastruktury, doposażenie obiektu oraz
szkolenie personelu"

9

9

95

95

PODSUMOWANIE

101

31

461

200

3.Realizacja Komponentu III w 2015 r. Szkolenie dla pielęgniarek (krótki opis).
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W wyniku realizacji szkoleń specjalizacyjnych skierowanych do pielęgniarek, osiągnięto następujące rezultaty: 4 osoby zakończyły udział
w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, 3 osoby zakończyły udział w szkoleniu specjalizacyjnym
w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, 2 osoby podjęły udział w szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa opieki
długoterminowej. Pielęgniarki zdały egzaminy państwowe i uzyskały wymagane kwalifikacje. Reasumując: 10 osób podjęło aktywność
w ramach szkoleń specjalizacyjnych i kursu kwalifikacyjnego: 9 osób ukończyło zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia, 1 osoba
zrezygnowała z udziału w w/w szkoleniu.
Kwota wydatkowana to 6 922,04 (85%).
4. Realizacja w 2015 r. działań informacyjno promocyjnych w ROPS i u Beneficjenta
Działania w zakresie Informacji i promocji zaplanowane do realizacji w 2015 r. przez Beneficjentów Końcowych zostały zrealizowane.
Kwota wydatkowana przez Beneficjentów w ramach informacji i promocji to 102 186,20 (85%).
W okresie objętym sprawozdaniem podejmowano przez ROPS następujące działania promujące projekt: zorganizowano plenerową ekspozycję
fotograficzną pn. „Oczami ludzi…” zawierającą zdjęcia 20 osób - mieszkańców/mieszkanek DPS i PO-W. Tematyka ekspozycji obejmowała:
fotografie oddające historię fotografowanej osoby, zapis codzienności życia człowieka, stanu lub mijającego czasu. Opublikowano publikację
,,Dobre praktyki”. Ideą przyświecającą publikacji było wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Szwajcarsko
– Polskiego Programu Współpracy realizowanych w obszarze koncentracji geograficznej, wyróżniających się pod względem efektów realizacji,
trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. W dniu 3 marca 2015 roku został
podpisany aneks do umowy w sprawie projektu KIK/56 dotyczący przesunięcia w budżecie projektu części środków z działania VI - Audyt, na
działanie V- Informacja i promocja w celu organizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w miesiącu maju eventu pn.
„Szwajcarsko – Polski Piknik Pokoleń”. Celem wydarzenia była integracja seniorów z osobami młodymi poprzez podejmowanie działań
wspólnych opartych na doświadczeniu, wzajemności i równorzędności. W dniu 23 września 2015r. zorganizowano konferencję zamykająca
realizację projektu KIK/56 „Fundusz Szwajcarski – aktywność bez barier”. W ramach konferencji rozdysponowano folder pod nazwą „Jak
fundusz szwajcarski SPPW zmienił podkarpackie DPS –y i PO – W”. W ramach konferencji rozstrzygnięto konkurs skierowany do beneficjentów
realizujących projekty współfinansowane ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Ideą konkursu było upowszechnienie
wśród opinii publicznej informacji o realizowanych projektach. Celem konkursu było uhonorowanie i zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań,
które w najpełniejszy sposób odpowiadają na problemy zidentyfikowane w obszarze poprawy poziomu pomocy społecznej. Przygotowano
i opublikowano artykuł w prasie o zasięgu ogólnopolskim pn. „Szwajcarsko – Polska metamorfoza”.
Kwota wydatkowana przez Instytucję Realizującą w ramach informacji i promocji to 125 998,28 PLN (85%).
5. Audyt w 2015 r.
Przygotowano dokumentację przetargową dot. postępowania na usługę wykonania końcowego audytu finansowego projektu. Przetarg
ogłoszono w styczniu 2016 r.
6. Zarządzanie projektem (krótki opis co zawiera zarządzanie i kwota wydatkowana w 2015 r.).
W okresie objętym sprawozdaniem zespół projektowy stanowił 8 osób: 5 osób z zespołu merytorycznego oraz 3 osoby z sekcji księgowości
i rozliczeń. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu SPPW podejmowali bieżące prace związane z weryfikacją Raportów okresowych
Beneficjentów. Monitorowano postęp rzeczowy oraz finansowy projektów realizowanych przez Beneficjentów. Osoba odpowiedzialna za
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weryfikację zamówień publicznych realizowanych według Wytycznych MIR czuwała nad prawidłowością stosowania procedur przez
Beneficjentów, uczestniczyła w roli obserwatora na etapie otwierania ofert. Pracownicy wskazani w rocznym planie kontroli jako zespół
kontrolujący odbyli kontrole i wizyty monitorujące u Beneficjentów. Ponadto pracownicy brali udział w innych wydarzeniach związanych
z realizacją projektu: Szkolenie w ramach projektu SPPW w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie, wizyta w DPS w Dębicy w związku z dowozem
sprzętu dla pielęgniarek które zakończyły udział w szkoleniach specjalizacyjnych, udział w konferencji zamykającej realizację projektu w Domu
Pomocy Społecznej w Iwoniczu w dniu 28.07.2015 r., udział w Podkarpackim Festiwalu Rekreacji i Zabawy w DPS Iwoniczu, udział w spotkaniu
organizowanym przez Ambasadę Szwajcarską w Warszawie. W okresie objętym sprawozdaniem sporządzono aneksy do umów
z następującymi Beneficjentami:
1) Powiat Strzyżowski – aneks podpisany w dniu 10.03.2015 r. z przeznaczeniem na zagospodarowanie oszczędności powstałych
w Komponencie I,
2) Powiat Jasielski – aneks podpisany w dniu 10.03.2015 r. w związku z zakończeniem realizacji projektu,
3) Gmina Krosno – aneks podpisany w dniu 25.02.2015 r. w związku z zakończeniem realizacji projektu,
4) Caritas Diecezji Rzeszowskiej – aneks podpisany w dniu 11.02.2015 r. przedłużający okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu,
5) Zakon Bonifratrów w Iwoniczu – aneks podpisany w dniu 18.03.2015 r. z przeznaczeniem na zagospodarowanie oszczędności
poprzetargowych w Komponencie I i II,
6) Dom Pomocy Społecznej w Prałkowcach – aneks podpisany w dniu 10.06.2015 r. w związku z zakończeniem realizacji projektu,
7) Powiat Bieszczadzki – DPS w Moczarach – aneks podpisany w dniu 02.04.2015 r. uwzględniający kwotę całkowicie rozliczonych
środków,
8) Powiat Bieszczadzki – DPS w Moczarach – aneks podpisany w dniu 08.04.2015 r. przedłużający zakończenie projektu do dnia
31.05.2015 r. w związku z zakończeniem rzeczowej realizacji projektu,
9) Powiat Ropczycko – Sędziszowski – aneks podpisany w dniu 14.05.2015 r. oraz aneks podpisany w dniu 10.06.2015 r. dopuszczający
realizację działań dodatkowych z powstałych oszczędności poprzetargowych,
10) Powiat Strzyżowski – aneks podpisany w dniu 25.05.2015 r. z możliwością zagospodarowania oszczędności poprzetargowych na
realizację działań dodatkowych w Komponencie II,
11) Powiat Rzeszowski – aneks podpisany w dniu 25.05.2015 r. z możliwością wykorzystania oszczędności poprzetargowych oraz aneks
z dnia 19.06.2015 r. z możliwością także wykorzystania oszczędności poprzetargowych,
12) Powiat Rzeszowski – aneks podpisany w dniu 27.07.2015 r. na wykorzystanie oszczędności w projekcie,
13) Powiat Strzyżowski – aneks podpisany w dniu 12.08.2015 r. (wykorzystanie oszczędności powstałych w projekcie) oraz aneks
podpisany w dniu 15.10.2015 r.,
14) Zakon Bonifratrów w Iwoniczu – aneks podpisany w dniu 08.10.2015 r. w związku z zakończeniem realizacji projektu,
15) Powiat Rzeszowski - aneks podpisany w dniu 19.10.2015 r. w związku z zakończeniem realizacji projektu,
16) Caritas Diecezji Rzeszowskiej - aneks podpisany dniu 21.10.2015 r. w związku z zakończeniem realizacji projektu.
W dniu 30.06.2015 r. i 20.10.2015 r. zorganizowano i przeprowadzono IV i V Posiedzenie Komitetu Sterującego. W ramach w/w obrad
przedstawiono: postęp wdrażania projektu KIK/56. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia postępu wdrażania SPPW, stan realizacji
projektów Beneficjentów końcowych w zakresie rzeczowym i finansowym.
Kwota wydatkowana to 393 042,45 PLN
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PODSUMOWANIE:
1. W 2015 roku w ramach projektu rozliczono 9 projektów realizowanych w ramach działań regrantingowych. W I półroczu 2015 roku
rozliczono 4 Beneficjentów: w kwietniu Gminę Krosno na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Krośnie, Powiat Jasielski na rzecz Domu
Pomocy Społecznej w Foluszu. Następnie w miesiącu maju: Powiat Bieszczadzki na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Moczarach oraz
w czerwcu Zgromadzenie Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Marii w Warszawie na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach.
W II półroczu rozliczono kolejnych 5 Beneficjentów: w miesiącu październiku Powiat Ropczycko - Sędziszowski na rzecz Domu Pomocy
Społecznej w Lubzinie, Konwent Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Iwoniczu, Powiat Strzyżowski na
rzecz Domu Pomocy Społecznej w Gliniku Dolnym, Powiat Rzeszowski na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Górnie oraz Caritas Diecezji
Rzeszowskiej na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku.
2. Wprowadzono drugą zmianę programową dotyczącą przeniesienia środków finansowych z audytu na działania informacyjno – promocyjne
i zorganizowano działanie pod nazwą: „Szwajcarsko – Polski Piknik Pokoleń” skierowany do szeroko pojętej przestrzeni społecznej
z udziałem głównych aktorów / uczestników projektu KIK/56 – mieszkańców DPS i PO – W.
3. Zostały przeprowadzone kontrole zewnętrzne: Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z SPPW przeprowadzony przez Urząd
Kontroli Skarbowej w Rzeszowie. Kontrolę przeprowadzono w okresie od 10.04.2015 r. do 17.06.2015 r., Wizyta monitorująca realizację
projektu dofinansowanego ze środków SPPW przeprowadzona przez Ministerstwo Zdrowia (Instytucja Pośrednicząca). Wizytę monitorującą
przeprowadzono w dniach 26 – 27.03.2015 r. Kontrola KIK – Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w dniu 02.09.2015 r. Wszystkie działania
kontrolne nie wskazywały na nieprawidłowości w trakcie realizacji projektu.
4. Podjęto szereg działań promujących partycypacje szwajcarsko – polskich środków w zakresie polepszenia warunków życia mieszkańców
DPS/POW.

Załącznik Nr 4

REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA
2014 - 2020 W 2015 R.
WPROWADZENIE
Samorząd Województwa zobowiązany jest przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) do realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:


tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu;



działalność wychowawczą i informacyjną;
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ustalanie odpowiedniego poziomu i właściwej struktury produkcji napojów alkoholowych przeznaczanych do spożycia w kraju;



ograniczanie dostępności alkoholu;



leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu;



zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie;



przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,



wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrów integracji społecznej.
Zadania te Samorząd Województwa realizuje w postaci Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na lata 2014 – 2020, który został przyjęty Uchwałą Nr XLV/929/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia
2014 r.
W Programie uwzględnione zostały działania profilaktyczne i edukacyjne, których celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na problemy
związane z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Odniesiono się również do szerszego kontekstu systemowego,
przewidując działania adresowane do specjalistów i instytucji, zmierzające do tworzenia oraz doskonalenia spójnego i efektywnego systemu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Głównym celem w/w Programu jest: zwiększenie skuteczności działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz zmniejszenie skali tych problemów w województwie podkarpackim.
Program określa też cele szczegółowe, którym przypisano odpowiednie zadania, mające doprowadzić do realizacji przyjętych założeń.
Środki z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 20014 – 2020, każdego roku pozyskiwane są z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót
hurtowy napojami o zawartości alkoholu do 18 %.
Na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 w 2015r.
zaplanowano do wykorzystania środki w wysokości 380 650,00 zł.
Osiągnięcie założonego celu głównego Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych
na lata 2014 - 2020, tj. obywało się w 2015 r. poprzez udzielanie dotacji celowych dla podmiotów wymienionych w art. 3 Ustawy z dnia
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24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz poprzez
współpracę z organami administracji publicznej:
a) W ramach otwartych konkursów ofert:
Dotacji udzielano na podstawie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Uchwałą Nr 35 / 712 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
17 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 - na kwotę
315 000,00 zł.
Na konkurs wpłynęło łącznie 47 oferty, z których 10 nie spełniało kryteriów formalnych.
Ostatecznie Uchwałą Nr 62 / 1345 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 czerwca 2015 r. wsparciem objęto 26 ofert na kwotę
315 000,00 zł z przeznaczeniem na:

Realizacja 2 celu szczegółowego p.n.: „Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec problemów alkoholowych”.
Tabela nr 2
Lp.

Nazwa i adres
organizacji

1.

Stowarzyszenie
„Szczęśliwy Dom” im.
Wiktorii i Józefa Ulmów z
Dziećmi
ul. Krakowska 18
35 – 111 Rzeszów

2.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Brata Alberta

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

Liczba osób
objętych
wsparciem

Efekty realizowanych zadań

Kampania społeczna
„Kocham swoją rodzinę,
dlatego nie piję”

13 400,00

ok. 1400

W ramach realizacji zadania zorganizowano:
 Bezalkoholowy Piknik Rodzinny, podczas którego został
przedstawiono repertuar Miejsko-Gminnego Domu Kultury w
Głogowie Młp,
 konkurs plastyczny dla dzieci za szkół podstawowych pt.
„Alkohol? – nie dziękuje coś zdrowego Ci zaproponuję”,
 Bieg Ojców na dystansie 1200 metrów;
 przygotowano dla dzieci zajęcia plastyczne, zabawy oraz
rozgrywki sportowe.
Rezultaty:
Przeprowadzono kampanię społeczną „Kocham swoją rodzinę
dlatego nie piję!”
Przekazano informację edukacyjną kształtującą właściwe
postawy wobec problemów alkoholowych poprzez: wydanie
ulotek i plakatów, koszulek promujących trzeźwość,
Wypromowano u uczestników trzeźwość i kształtowanie
właściwych postaw społecznych wobec problemów alkoholowych
oraz zdrowego stylu życia.

Festiwal Ducha, Pieśni,
Chleba i Życia

13 400,00

ok. 2 000

W

ramach

realizacji

zadania

przeprowadzono

kampanię
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w Kolbuszowej
ul. Św. Brata Alberta 3
36 – 100 Kolbuszowa

3.

Podkarpacki Klub
Samorządności
ul. Warszawska 5/7
35-959 Rzeszów

w Trzeźwości –
Albertynki 2015r.

Zdrowy styl życia to
podstawa a przy okazji
dobra zabawa

RAZEM

społeczną promującą trzeźwość - kształtowanie właściwych
postaw społecznych wobec problemów alkoholowych
Zorganizowano grupowe spotkania edukacyjno- informacyjne
oraz koncerty muzyczne i festyn rodziny.
Rezultaty:

przekonanie do życia w abstynencji,

nauczenie się spędzania wolnego czasu w trzeźwości,

uświadomienie oraz wzmacnianie więzi rodzinnych w celu
zapobiegania nadużywania alkoholu,

przekonanie środowiska o potrzebie podejmowania działań
na rzecz utrwalania życia w trzeźwości,

ugruntowanie postawy abstynencji.

13 400,00

ok. 350

40 200,00

ok. 3 750

W ramach realizacji zadania zorganizowano 4 bezalkoholowe
Pikniki Rodzinne, mające na celu promować wśród mieszkańców
społeczności lokalnej ideę trzeźwości, rodzinnego i aktywnego
spędzania wolnego czasu. Celem było zainicjowanie
długofalowego procesu edukacji społecznej, w szczególności
rodziców, dzieci i młodzieży na temat zagrożeń wynikających
związanych ze spożywaniem alkoholu.
Rezultaty:
Prowadzony podczas pikników punkt konsultacyjny pozwolił na
udzielenie wsparcia osobom uzależnionym, poszerzono wiedzę
dzieci i młodzieży z zakresu szkodliwego wpływu spożywania
alkoholu na młody dopiero kształtujący się organizm, wspólne gry
i zabawy umożliwiły nawiązanie nowych kontaktów oraz
przyczyniły się do popularyzowania zdrowego trybu życia.

Realizacja 3 celu szczegółowego p.n.: „Zmniejszenie rozmiarów spożywania alkoholu przez dzieci, młodzież i dorosłych”
Tabela nr 3
Lp.

1.

Nazwa i adres
organizacji

Caritas Diecezji
Rzeszowskiej
ul. Jana Styki 21
35 – 006 Rzeszów

Nazwa zadania

Sport i wolontariat –
zamiast nałogów

Kwota wsparcia

13 200,00

Liczba osób
objętych
wsparciem

200

Efekty realizowanych zadań
W ramach realizacji zadania przeprowadzono wojewódzką
kampanię informacyjno-edukacyjną, skierowaną do uczniów
szkół gimnazjalnych, a także włączenie w działalność społeczną
przez wolontariat.
Rezultaty:

zapoznanie z zasadami przygotowywania zdrowych
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2.

3.

Polski Komitet Pomocy
Społecznej Zarząd MiejskoGminny Stowarzyszenie
Charytatywne w
Kolbuszowej
ul. Janka Bytnara 3
36 – 100 Kolbuszowa

Stowarzyszenie Opieki Nad
Dziećmi „ORATORIUM” Im.
ks. Bronisława Markiewicza
ul. Ofiar Katynia 57
37 – 450 Stalowa Wola

„Trzeźwo, zdrowo, na
sportowo”

„Spróbuj inaczej”

13 200,00

13 100,00

ok. 558

91

posiłków oraz z zagrożeniami wynikającymi z niezdrowego
trybu życia,
zapoznanie ze zdrowotnymi czynnikami natury poprzez
udział w warsztatach apteka natury,
poprawa kondycji i sprawności fizycznej oraz samooceny –
poprzez rywalizacje sportową,
uświadomienie zagrożeń wynikających z sięgania po alkohol
i środki psychoaktywne,
zapoznanie z możliwością zaangażowania się w działalność
społeczną przez udział w grupach wolontariatu.

W ramach realizacji zorganizowano spektakle profilaktyczne,
zajęcia warsztatowe dotyczące różnych aspektów zdrowego stylu
życia np. asertywności oraz zajęcia ukazujące zagrożenia
spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
Przeprowadzono warsztaty kulinarne, akcje zdrowe podwieczorki,
spotkanie z policjantką, spotkanie z higienistką, zajęcia aerobiku
z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz turniej tenisa
stołowego, a także wojewódzki konkurs plastyczny „Trzeźwo,
zdrowo, na sportowo”
Rezultaty:
Zwiększono świadomość dzieci i młodzieży dotyczącą zagrożenia
używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
Zdrowy styl życia promowany podczas zajęć, warsztatów
przełoży się na zdrowie dzieci w ich dorosłym życiu.
Wychowankowie poznali elementy prawidłowego , zdrowego
żywienia, nauczyli się przyrządzać zdrowe przekąski. Ponadto
pozyskali konkretną wiedzę dotyczącą dbania o higienę osobistą.
O prawidłową postawę ciała zadbano przez zorganizowanie zajęć
z aerobiku.
W ramach realizacji zadania przeprowadzono szereg zajęć
o charakterze profilaktyczno-terapeutycznym, edukacyjnym
i krajoznawczym, takich jak „Wycieczki górskie”, „Hip-Hop(owe)
zabawy słowem, „Terapia dzieci metodą psychodramy”.
Zorganizowano Piknik Rodzinny pod nazwą „Z aniołami na
Zatorzu”.
Rezultaty:
Stworzono terapeutyczne środowisko, które z jednej strony
sprzyjało zaspokajaniu potrzeb, rozwijaniu zainteresowań, pasji,
umożliwiało
konstruktywne
spędzanie
wolnego
czasu,
a jednocześnie dawało możliwość korygowania niewłaściwych
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zachowań, budowania pozytywnych relacji z rówieśnikami
i dorosłymi.

4.

5.

Stowarzyszenie
„RÓWNOWAGA”
ul. M. Dąbrowskiej 3
37-464 Stalowa Wola

Stowarzyszenie RAZEM
Budy Głogowskie 26
36-060 Głogów Młp.

„Szkoła dla (trzeźwych)
rodziców 3”

„Świadomie mówię NIE”

13 400,00

13 400,00

90

105

W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
 warsztaty grupowe z zakresu umiejętności wychowawczych
mające na celu wzrost umiejętności wychowawczych,
dostarczenie narządzi do lepszego porozumiewania się,
uczący poszanowania uczuć i potrzeb młodych ludzi.
Pozwoliły na zwiększenie skuteczności oddziaływań
wychowawczych (2 edycje po 45 godz. każda, uczestniczyło
21 rodziców),
 indywidualne konsultacje ze specjalistą terapii uzależnień –15
godz. dla 13 osób,
 indywidualne konsultacje z psychologiem – 10 godz. dla 10
osób (monitorowanie bieżącej sytuacji i rozwiązywanie
problemów),
 weekendową grupę wsparcia dla rodziców, zajęcia
dwudniowe, 12 godzin 8 uczestników
Rezultaty:

wzmocnienie i poprawienie umiejętności wychowawczych
(wzrost sprawczości i skuteczności wychowawczej),

szansa na poprawę relacji z dziećmi poprzez nabycie
umiejętności
rozwiązywania
bieżących
problemów
wychowawczych,

pogłębienie więzi emocjonalnej w rodzinach, co zmniejsza
prawdopodobieństwo sięgania przez dzieci i młodzież po
alkohol i inne substancje psychoaktywne w celu
odreagowania napięcia,

większa świadomość rodziców w kwestii możliwości
i sposobów szukania pomocy w trudnych sytuacjach
wychowawczych.
W ramach realizacji zadania zorganizowano:
- cykl zajęć edukacyjnych z pedagogiem (60 godz.)
- cykl zajęć sportowo-rekreacyjno – opiekuńczo –
wychowawczych
- przeprowadzono zajęcia plastyczne – arteterapia
- zorganizowano spotkanie integracyjne z rodzicami, podczas
którego odbył się konkurs kulinarny.
Rezultaty:
Dzięki zrealizowanym zajęciom uczestnicy projektu:
- zostali wyposażeni w podstawową wiedzę z zakresu zagrożeń
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i skutków związanych z uzależnieniami,
- nabyli umiejętności jak aktywnie mogą spędzać wolny czas,
- utrwalili nawyki higieniczno-zdrowotne
- rozwinęli swoją inwencję twórczą.

6.

Towarzystwo Przyjaciół
Związku Strzeleckiego
„STRZELEC”
ul. Jagiellońska 6
35 – 025 Rzeszów

„7 KROKÓW ZE
STRZELCEM DO
WOLNOŚCI OD
UZALEŻNIEŃ”

13 200,00

250

W ramach realizacji zadania zorganizowano pogadanki na temat
zagrożeń płynących ze spożywania alkoholu i innych używek,
podczas wyjazdów i spotkań sportowo-rekreacyjnych, które
tworzyły zwarty cykl zajęć opracowanych na podstawie programu
„7 kroków” przygotowanych przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Realizacja zadania pozwoliła na uświadomienie młodzieży:
 co to jest współuzależnienie
 jak nadużywanie alkoholu wpływa na bliskich
 jak dochodzi do uzależnienia
 społeczny charakter uzależnienia od substancji chemicznych
Ponadto ćwiczono umiejętność odmawiania.
W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
Cykl zajęć rekreacyjno-sportowych, informatycznych oraz
plastycznych, mających na celu rozwijanie zainteresowań
i zdolności oraz pokazania różnych form spędzania wolnego
czasu.
Cykl spotkań z zakresu profilaktyki uzależnień, stymulujący
prawidłowy rozwój intelektualny dzieci i młodzieży.

7.

Podkarpacki Klub
Samorządności
ul. Warszawska 5/7
35-959 Rzeszów

„ZDROWIE MAM –
O NIE DBAM!”

8.

Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Okręgowy w
Krośnie
ul. Wojska Polskiego 41
38 – 400 Krosno

Wyjazdowe Warsztaty
edukacyjno wypoczynkowe
w Ustrzykach Dolnych
„Zachowaj trzeźwy umysł
– żyj zdrowo i kolorowo”

12 900,00

11 900,00

110

33

Dzięki zorganizowanym zajęciom uczestnicy projektu:
- Zostali wyposażeni w wiedzę w zakresie szkodliwego wpływu
alkoholu oraz innych substancji psychotropowych na zdrowie
młodego człowieka.
- Nabyli umiejętności jak pożytecznie, aktywnie i bez alkoholu
spędzać wolny czas.
- Pogłębili wiedzę na temat skutków uzależnień.
- Wzmocnili i pogłębili więzy rodzinne, poznali konsekwencje
spożywania i nadużywania alkoholu.
W ramach realizacji zadania zorganizowano 7-dniowe warsztaty
edukacyjno-terapeutyczne w Rymanowie Zdroju w Zakładzie
Aktywności Zawodowej PSOUU promujące zdrowy styl życia
w zakresie wysiłku fizycznego, z dala od patologicznego
środowiska.
Rezultaty:
- uczestnicy nauczyli się rozpoznawać zagrożenia, przyczyny

31

wróć
uzależnień,
a
w szczególności
zagrożenia
związane
z alkoholem, narkotykami, nikotyną i mediami, nawiązali nowe
znajomości i przyjaźnie,
- nastąpiła poprawa sprawności fizycznej i psychicznej, wymiana
doświadczeń oraz wypracowanie działań mających pomóc
beneficjentom warsztatów radzić sobie z trudnymi sytuacjami.

9.

10.

Stowarzyszenie NA PLUS
ul. Kard. Wyszyńskiego 12
36 – 060 Głogów Młp.

Stowarzyszenie Ruch
Pomocy Psychologicznej
„INTEGRACJA”
ul. Słowackiego 4a/5
37 – 400 Nisko

Ukryte skrzydła

„MAM WIĘC DAJĘ –
program na rzecz
wspierania profilaktyki
rówieśniczej”

11 800,00

11 800,00

44

Projekt realizowany był w formie specjalistycznych warsztatów
(łącznie 146 godz.) profilaktycznych, sportowych, indywidualną
pomoc psychologiczno- pedagogiczną, warsztatów z dietetyki,
carving’u, przygotowanie straganu z zdrową żywnością,
warsztatów fitness, poprzez przygotowanie i realizację konkursu
plastycznego „Zdrowo-kolorowo”.
Rezultaty:
 poprawiono sposób żywienia młodego człowieka;
 nauczono komponowania i łączenia produktów w prawidłowym
żywieniu;
 zmniejszono ilość młodych osób sięgających po substancje
psychoaktywne i związane z tym szkody psychiczne
i zdrowotne;
 stworzono miejsca realizacji pasji życiowych Benefincjentów;
 wyzwolono kreatywność, pomysłowość, potencjał, fascynację
i wynalazczość.

2250

W ramach realizacji zadania:
- zorganizowano serię warsztatów edukacyjnych i zadaniowych
dla liderów młodzieżowych,
- przeprowadzono szereg działań profilaktycznych w szkołach,
w tym sondaż wśród młodzieży dotyczący najciekawszych
pomysłów na twórcze spędzanie czasu wolnego z dala
od alkoholu,
- opracowano i wydano Informator Młodzieżowy,
- zorganizowano wspólnie z kadra pedagogiczną „Dzień
Aktywności”.
Dzięki realizacji zadania nastąpił wzrost umiejętności młodzieży:
interpersonalnych, pracy w zespole, wzrost poczucia własnej
wartości, umiejętności radzenia sobie z trudnościami, a przede
wszystkim z zakresu szkodliwości używania alkoholu.
Młodzież szkolna aktywnie i twórczo spędziła czas podczas Dnia
Aktywności promując jednocześnie zdrowy styl życia,
Nastąpił wzrost integracji i rozwój relacji partnerskich na linii
dorośli – młodzież poprzez wspólne uczestnictwo w działaniach

32

wróć
profilaktycznych.

11.

12.

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym
„Iskierka” w Kolbuszowej
Dolnej
ul. Wiejska 90
36 – 100 Kolbuszowa

Stowarzyszenie Troski
o Dzieci i Młodzież im. ks.
Bronisława Markiewicza
„ORATORIUM TWÓJ DOM”
ul. Wojska Polskiego 28
38 – 400 Krosno

RAZEM

Półkolonia „Ja też
potrafię”

„RADOŚNI,
KREATYWNI, ZDROWI”

32

W ramach realizacji zadania zorganizowano półkolonię – „Ja też
potrafię”, zapewniono
dzieciom z rodzin zagrożonych
alkoholizmem biednych i zaniedbanych ciekawych i zdrowych
form spędzania wolnego czasu poprzez zorganizowanie zajęć
sportowo- rekreacyjnych i artystycznych.
Rezultaty:
- zmniejszenie poziomu patologii społecznych (tj. skali
niekorzystnego zjawiska wczesnej inicjacji alkoholowej u dzieci),
- promocja zdrowego stylu życia bez alkoholu i innych używek,
- zwiększenie u dzieci świadomości o korzystnych wpływie sportu
na rozwój człowieka,
- kształtowanie u młodych osób solidarności, dyscypliny,
sumienności i odpowiedzialności,
- oderwanie dzieci od komputera czy telewizora, integracja przez
sport z rówieśnikami,
- nauka podejmowania własnych decyzji, wypracowanie sztuki
obserwacji i empatii.

11 800,00

34

W ramach realizacji zadania zrealizowano program 140 godzin
zajęć edukacyjno-wychowawczo-kulturalnych (80 godz. Pedagog,
40
godz.
Psycholog,
20
godz.
Socjoterapeutka)
pn. „Radośni, Kreatywni, Zdrowi”
Obejmował on mniejsze programy:
„Mali artyści” w tym wyjścia do muzeum, kina, spotkania
z muzyką, wystawy sztuki;
„Ćwiczę ja, ćwiczysz ty, ćwiczymy razem my!”- w tym wyjścia na
basen,
„Z Małym Księciem w Krainę Przyjaźni”
Rezultaty:
- zapewnienie opieki i wychowania poza rodziną 34 dzieciom
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz dzieciom
z FASD,
dostarczenie
uczestnikom
doświadczeń
korekcyjnych
przeciwstawnych do treści urazowych,
- poprawa emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży
w środowisku szkolnym poprzez udział w zajęciach edukacyjnowychowawczo- kulturalnych.

151 500,00

ok. 4 800

11 800,00

33

wróć
Realizacja 4 celu szczegółowego p.n.: „Zwiększenie dostępności do usług terapeutycznych dla osób żyjących w rodzinach
z problemem alkoholowym oraz podniesienie jakości tych usług” Tabela nr 4
Lp.

1.

Nazwa i adres
organizacji

Stowarzyszenie przy
Zespole Szkół im.
Aleksandra Fredry
w Nozdrzcu
36 – 245 Nozdrzec 227

Nazwa zadania

„PORT – PUNKT
KONSULTACYJNY dla
osób uzależnionych i
członków ich rodzin”

Kwota wsparcia

13 900,00 zł

Liczba osób
objętych
wsparciem

Efekty realizowanych zadań

173

W ramach realizacji zadania utworzono i prowadzono 2 punkty
konsultacyjne ( Nozdrzec i Dubiecko), w których dyżurowali
specjalista terapii uzależnień oraz prawnik. Odbyło się w sumie
240 godzin dyżurów, w czasie których udzielono 173 porady
prawne i terapeutyczne.
Działalność punktów konsultacyjnych zwiększyła dostępność do
usług terapeutycznych i prawnych,
Dzięki realizacji zadania nastąpił wzrost wiedzy mieszkańców na
temat wsparcia instytucjonalnego osób uzależnionych i ich
rodzin, powstały miejsca na terenie gmin, gdzie osoby i ich
rodziny mogły otrzymać profesjonalną pomoc związaną
z nadużywaniem alkoholu, pomoc z zakresu rozwiązywania
problemów prawnych.

2.

Stowarzyszenie
Trzeźwościowe „Wolność
i Miłość” Diecezji
Rzeszowskiej
ul. Zamkowa 4
36-032 Rzeszów

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi. Pomoc
ludziom uzależnionym.

12 800,00

ok. 150

W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
- Rekolekcje Trzeźwościowe w Niechobrzu,
- Trzeźwościowe Dni Skupienia w Rzeszowie,
- Dzień Trzeźwości i Radości w Dobrzechowie,
- wykłady nt. szkodliwości nadużywania alkoholu,
- wydano gazety o tematyce informacyjno dydaktycznej (3
numery, 4 500 egzemplarzy)
Działania przeznaczone były dla:
- osób uzależnionych,
- osób po leczeniu,
- osób będących w krucjacie,
- trzeźwiejących alkoholików oraz ich rodzin,
- osób współuzależnionych (grupy AA, Al-ANON i DDA).
Rezultaty:
- osobom uzależnionym pokazano sposoby wyjścia z nałogu,
- osobom współuzależnionym pokazano sposoby i formy pomocy
uzależnionym,
- 55 osób podjęło decyzję o całkowitej abstynencji.

3.

Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich „AKTA”
ul. Paderewskiego 154
35 – 328 Rzeszów

Punkt konsultacyjny
„Spróbujmy razem”

12 900,00

90

W ramach realizacji zadania prowadzony był bezpłatny punkt
konsultacyjny w Rzeszowie dla osób uzależnionych i ich rodzin,
świadczący pomoc w zakresie: prawa cywilnego, rodzinnego,

34

wróć
administracyjnego,
praw
dziecka,
praw
obywatelskich,
lokatorskich, pomoc w zakresie pedagogicznym, psychologicznoterapeutycznym, poradnictwo i doradztwo w zakresie bieżących
problemów i trudnych sytuacji.
W punkcie dostępny był: prawnik, pedagog, psychoprofilaktyk
społeczny – terapeuta zajęciowy, psycholog terapeuta, doradca
zawodowy.
Przeprowadzono:
-54 godziny dyżuru osoby udzielającej porad obywatelskich,
urzędowo-administracyjnych i socjalno-bytowych,
-51 godzin dyżuru prawnika,
-34 godziny dyżuru psychoprofilaktyka,
-36 godzin dyżuru pedagoga,
-34 godziny dyżuru psychologa.
Rezultaty:
- pomoc udzielana była osobom mającym problem z używkami i
przemocą, wykluczonym społecznie, zepchniętym na margines
społeczeństwa,
dyskryminowanym,
ubogim,
wszystkim
pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.

4.

Stowarzyszenie
„RÓWNOWAGA”
ul. M. Dąbrowskiej 3
37-464 Stalowa Wola

5.

Stowarzyszenie
NA PLUS
ul. Kard. St. Wyszyńskiego
12
36 – 060 Głogów Młp.

„Wychodząc z uwikłania
3”

Mobilny Punkt
Konsultacyjny

13 400,00

13 400,00

40

W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
-indywidualne konsultacje ze specjalistą psychoterapii uzależnień
20 godz. dla 17 osób,
- indywidualne konsultacje z psychologiem 8 godzin dla 9 osób,
-18-to godzinny weekendowy maraton terapeutyczny, w którym
udział wzięło 10 osób,
- wyjazdowy maraton psychorozwojowy z elementami surviwalu
dla 13 kobiet z dziećmi.
Działania skierowane były do osób żyjących w rodzinach
z problemem alkoholowym (dorośli i dzieci).
Rezultaty:
uczestnicy wzmocnili swoje zasoby, odzyskiwali równowagę
psychiczną, co w konsekwencji może przyczynić się
do przerwania bierności, bezradności. Będą aktywne w dążeniu
do poprawy sytuacji bytowej, społecznej swojej i swoich dzieci.

170

W ramach realizacji zadania przeprowadzone były porady,
konsultacje, wsparcie z zakresu prawa, pedagogicznego,
psychoprofilaktycznego oraz psychologicznego (po 72 godz.
Każda). Łącznie udzielono 84 porad specjalistycznych.
Rezultaty:
dostarczono informacje na temat alkoholu
i skutków jego

35

wróć
spożywania,
udzielono wsparcia rodzicom dzieci pijących alkohol,
nauczono dzieci i rodziców sposobów radzenia sobie
z trudnościami w okresie dorastania,
wskazano instytucje, które zajmują się działaniami pomocowymi
z zakresu alkoholizmu,
wskazano gdzie i do kogo należy się zwrócić w chwili kryzysu
rodzinnego.

6.

7.

Podkarpacki Klub
Samorządności
ul. Warszawska 5/7
35-959 Rzeszów

„Trzeźwość szansą na
przyszłość”

Towarzystwo
Przeciwdziałania
Uzależnieniom „TRZEŹWA
GMINA” w Chmielniku
36 – 016 Chmielnik 146

RAZEM

Mamy szansę

40

W ramach realizacji zadania udzielone zostało wsparcie osobom
uzależnionym oraz współuzależnionym poprzez prowadzone
grupy anonimowych alkoholików (AA) i grupy współuzależnionych
(Al.-Anon). Odbyło się 20 godzin konsultacji psychologicznych
oraz 15 godzin zajęć warsztatowych prowadzonych przez
psychoprofilaktyka uzależnień.
Rezultaty:
- udzielone zostało wsparcie osobom uzależnionym, jak
i współuzależnionym w walce z chorobą alkoholową w ramach
Klubu AA,
- podniesienie poziomu wiedzy uczestników projektu na temat
możliwości uzyskania pomocy w walce z uzależnieniem
od alkoholu,
- promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- udzielona została bezpłatna pomoc psychologiczna osobom
uzależnionym od alkoholu oraz członkom ich rodzin.

7 300,00

300

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 12 warsztatów
socjoterapeutycznych, zorganizowano spotkanie integracyjne
połączonego z imprezą plenerową pod hasłem” Trzeźwość to
wolność, odpowiedzialność, radość”.
Rezultaty:
- zwiększenie dostępności i liczby osób korzystających
z warsztatów socjoterapeutycznych,
- wzrost wiedzy o chorobie alkoholowej,
- wzrost motywacji do utrzymania abstynencji,
- poprawa sytuacji psychospołecznej osób współuzależnionych,
-poprawa
integracji
społecznej
wewnątrz
grupowej
i środowiskowej.

81 800,00

ok. 963

8 100,00

36

wróć
Realizacja 5 celu szczegółowego p.n.: „Zmniejszenie liczby przestępstw i wykroczeń spowodowanych przez osoby będące pod
wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych” Tabela nr 5
Lp.

1.

2.

Nazwa i adres
organizacji

Stowarzyszenie NA PLUS
ul. Kard. St. Wyszyńskiego
12
36 – 060 Głogów Młp.

Podkarpacki Klub
Samorządności
ul. Warszawska 5/7
35-959 Rzeszów

Nazwa zadania

DECYZJE PODEJMUJĘKONSEKWENCJE
PRZYJMUJĘ – II
EDYCJA

Trzeźwa młodzież –
bezpieczna droga

Kwota wsparcia

13 400,00

11 900,00

Liczba osób
objętych
wsparciem

Efekty realizowanych zadań

82

W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
- warsztaty z zakresu prawa (wykroczenia i przestępstwa) – 61
godz. (podstawy kodeksu karnego, przepisy służące karaniu
nieletnich, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich, tryb
postępowania z nieletnim, który dopuścił się czynu karalnego,
odpowiedzialność karna nieletnich w świetle obowiązującego
prawa, zakres uprawnień policji, zatrzymanie i przesłuchanie
nieletniego),
- warsztaty z zakresu pedagogiki i/lub psychoprofilaktyki – 54
godz. (doskonalenie pozytywnych umiejętności społecznych,
analiza stereotypów związanych z piciem alkoholu, nauka
przewidywania skutków podejmowanych działań, wspieranie
prawidłowych postaw),
- warsztaty z zakresu asertywności – 36 godz. (jak mówić „nie”,
podniesienie poziomu samoświadomości, ćwiczenie silnej woli
i charakteru),
- konkurs literacki – „Wybieram…”,
- wyjazd do osady słowiańskiej Stobierna koło Dębicy
Dzięki realizacji zadania dzieci i młodzież poznali podstawy
Kodeksu Karnego w zakresie wykroczeń i przestępstw,
przyczyny i skutki sięgania po alkohol, korelacje między piciem
alkoholu a popełnianiem wykroczeń, nabyli umiejętności
umożliwiające prawidłową adaptacje społeczną.

ok. 20 000

W ramach realizacji zadania zorganizowano koncert „Jednego
Serca Jednego Ducha” podczas którego:
- udzielono
informacji o zagrożeniach związanych
z nadużywaniem alkoholu i negatywnego wpływu na organizm
- rozdano ulotki informujące o zagrożeniach
Rezultaty:
- wzrost wiedzy uczestników koncertu o problemach
alkoholowych i wykluczeniom społecznym
- edukacja społeczna o możliwościach i sposobach radzenia
sobie z problemami alkoholowymi.

37

wróć

25 300,00

RAZEM

ok. 20 082

Realizacja 6 celu szczegółowego p.n.: „Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania
z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz skoordynowanie ich działań” Tabela nr 6
Lp.

1.

2.

Nazwa i adres
organizacji

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Krzyża Świętego
w Warze
Wara 252
36 – 245 Nozdrzec

Stowarzyszenie Opieki Nad
Dziećmi „ORATORIUM” Im.
Ks. Bronisława
Markiewicza
ul. Ofiar Katynia 57
37 – 450 Stalowa Wola

Nazwa zadania

„Międzygminna
Konferencja – profilaktyki i
rozwiązywania problemów
alkoholowych”

„Siła jest w nas”

Kwota wsparcia

12 600,00

3 600,00

Liczba osób
objętych
wsparciem

Efekty realizowanych zadań

40

W ramach realizacji zadania zorganizowano:
14 godzin zajęć w formie warsztatów i wykładów:
- wprowadzenie w tematykę uzależnienia , charakterystyka
zjawiska, jego mechanizm,
- praca z osobą uzależnioną
- rola rodziny w procesie terapii osoby uzależnionej
- syndrom współuzależnienia
- rola dziecka w rodzinie alkoholowej
- charakterystyka procesu zmiany
- mechanizmy uzależnienia i współuzależnienia wpływające na
pracę pomocową
- specyfika pracy socjalnej w sytuacjach trudnych
Rezultaty:
-wzrost wiedzy uczestników konferencji dotyczącej problemów
alkoholowych,
-zwiększenie kompetencji w obszarze rozwiązywania problemów
alkoholowych,
-zapoznanie z nowymi podejściami w psychoterapii uzależnień,
-integracja członków różnych podmiotów zajmujących się
problemami alkoholowymi,
-wymiana doświadczeń z działalności podmiotów z
poszczególnych gmin,
-możliwość realizowania wspólnych działań w przyszłości.

7

W ramach realizacji zadania zorganizowano 3 dniową
superwizję,
dla
kadry
merytorycznej
2
świetlic
socjoterapeutycznych.
Ponadto zorganizowano spotkanie integracyjno- rekreacyjne
połączone z udziałem w spektaklu „Swing”.
Rezultaty:
Superwizja dała szansę na spojrzenie z szerszej perspektywy
na trudności z jakimi na co dzień spotyka się w pracy z dziećmi

38

wróć
i młodzieżą, analizę stosowanych metod pracy, a przede
wszystkim na samo dziecko z poziomu analizy jego
zaangażowania i możliwości,
Udział w spektaklu oraz spotkanie integracyjno-relaksacyjne,
będące elementem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
przyczyniło się do rozładowania frustracji powstałych podczas
pracy z dziećmi i młodzieżą, dało szansę odreagowania napięć,
nadało nowy głębszy sens wykonywanej pracy.

16 200,00

RAZEM

47

b) tryb pozakonkursowy – zgodny z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)
W trybie pozakonkursowym w 2015 roku dofinansowaniem objęte zostały 4 oferty zgodnie z:
1) Uchwałą Nr 33 / 614 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie uznania celowości
realizacji zadania publicznego pod nazwą „MŁODZI – MŁODYM. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” przez Stowarzyszenie „Tak
Życiu” z Rzeszowa
Realizacja 3 celu szczegółowego p.n.: „Zmniejszenie rozmiarów spożywania alkoholu przez dzieci, młodzież i dorosłych”
Tabela nr 7
Lp.

1.

Nazwa i adres organizacji

Stowarzyszenie
„Tak Życiu”
ul. Matuszczaka 14/9
35 – 083 Rzeszów

Nazwa zadania

„MŁODZI – MŁODYM, BYĆ
SOLĄ ZIEMI”

Kwota wsparcia

4 400,00

Liczba osób
objętych
wsparciem

Efekty realizowanych zadań

ok. 500

Zadanie polegało na organizacji koncertu z okazji
Narodowego Dnia Życia.
Wśród zaproszonej na koncert młodzieży ze szkół
ponadpodstawowych były dzieci i młodzież z rodzin
z problemem alkoholowym.
Promowanie na koncercie zdrowego stylu życia, szacunek
do życia, jego sensu, celu i radości.
Udział wzięło w nim około 500 osób. W tym uczniowie szkół
ponadpodstawowych z wychowawcami i dzieci z rodzin
ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu
całego Podkarpacia, rodziny z problemem alkoholowym.
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4 400,00

RAZEM

ok. 500

2) Uchwałą Nr 86 / 1972/ 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie uznania celowości realizacji
zadania publicznego pod nazwą „Ciesz się zdrowiem przez długie lata” przez Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej
z Tyczyna

Realizacja 3 celu szczegółowego p.n.: „Zmniejszenie rozmiarów spożywania alkoholu przez dzieci, młodzież i dorosłych”
Tabela nr 8
LP.

1.

Nazwa i adres organizacji

Podkarpackie Stowarzyszenia
Pracowników Pomocy
Społecznej
ul. Rynek 18
36 – 020 Tyczyn

Nazwa zadania

„Ciesz się zdrowiem przez długie
lata”

RAZEM

Kwota wsparcia

Liczba osób
objętych
wsparciem

10 000,00

311

10 000,00

311

Efekty realizowanych zadań

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 36 godzin
warsztatów profilaktycznych oraz wydrukowano 630 szt.
Informatora dla dzieci i młodzieży dot. profilaktyki używania
alkoholu i innych środków psychoaktywnych.
Realizacja zadania przyczyniła się do promocji zdrowego
stylu życia i zwiększenia świadomości nt. zagrożeń
używania alkoholu i innych środków psychoaktywnych
wśród dzieci i młodzieży.

3) Uchwałą Nr 98 / 2201 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 października 2015 r. w sprawie uznania celowości
realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zakazane piosenki” przez Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Rzeszowa

.
Realizacja 3 celu szczegółowego p.n.: „Zmniejszenie rozmiarów spożywania alkoholu przez dzieci, młodzież i dorosłych”
Tabela nr 9
LP.

Nazwa i adres organizacji
Towarzystwo Przyjaciół Związku
Strzeleckiego „Strzelec”
ul. Jagiellońska 6
35-025 Rzeszów

Nazwa zadania

„Zakazane piosenki”

Kwota wsparcia

Liczba osób
objętych
wsparciem

Efekty realizowanych zadań

10 000,00

40

W
ramach
realizacji
zadania
podjęto
działania
z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania patologiom wśród
dzieci i młodzieży, narażonych na wpływ alkoholu i innych

40

wróć
środków
psychoaktywnych,
poprzez
organizację
edukacyjnych spotkań integracyjnych oraz warsztatów
wokalnych.
Rezultaty:
- dzieci i młodzież zwiększyła wiedzę o zagrożeniach
wynikających z uzależnień od alkoholu, narkotyków itp.
- zwiększył się udział dzieci i młodzieży w zajęciach
wokalnych, rozwijane były ich pasje i zainteresowania,
- promowane były poprawne wzorce kulturowe, moralne
i etyczne.
- wśród uczestników poszerzona została wiedza
z historii, poprzez poszukiwanie tekstów, a także
spopularyzowanie działań społecznych i patriotycznych.
- podczas zajęć promowano działania w zakresie profilaktyki
i promocji zdrowia bez alkoholu i innych uzależnień.

1.

10 000,00

RAZEM

40

4) Uchwałą Nr 86 / 1973 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie uznania celowości realizacji
zadania publicznego pod nazwą „VIII MIĘDZYNARODOWQE SYMPOZJUM. PIELĘGNIARSTWO W PROCESIE ZMIAN. KIM JESTEŚMY I DOKĄD
ZMIERZAMY?” przez Polskie Towarzystwo Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego z Lublina

Realizacja 6 celu szczegółowego p.n.: „Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz skoordynowanie ich działań”
Tabela nr 10
Lp.

1.

Nazwa i adres organizacji

Polskie Towarzystwo
Medycyny Społecznej i
Zdrowia Publicznego
ul. Jaczewskiego 2
36 – 020 20 – 090 Lublin

Nazwa zadania

„VIII MIĘDZYNARODOWE
SYMPOZJUM.
PIELĘGNIARSTWO W
PROCESIE ZMIAN. KIM
JESTEŚMY I DOKĄD
ZMIERZAMY?”

Kwota wsparcia

10 000,00

Liczba osób
objętych
wsparciem

Efekty realizowanych zadań

200

W
ramach
realizacji
zadania
zorganizowano
VIII Międzynarodowe Sympozjum, w ramach którego
zaprezentowano 89 prac naukowych w 8 sesjach
tematycznych.
Uczestnicy sympozjum zapoznali się z najnowszymi
osiągnięciami w dziedzinie pielęgniarstwa i profilaktyki oraz
rozwiązywania problemów alkoholowych, co w przyszłości
wpłynie na poprawę jakości wykonywanej pracy przez
pielęgniarki, studentów, pracowników placówek ochrony
zdrowia oraz nauczycieli akademickich i pracowników
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naukowych.

10 000,00

RAZEM

200

c) współpraca z jednostkami administracji publicznej:
1) porozumienie zawarte z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie na podstawie Uchwały Nr 59/1291/15
Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uznania za celową współpracę z Wojewódzka Stacją
Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2015 r.

Tabela nr 11
Rodzaj zadania
a

b

Konkurs plastyczny na temat uzależnień, AIDS i zdrowego trybu życia pod nazwą
„Zawsze Razem” dla dzieci kl. I-III szkół podstawowych – koszt zakupu nagród dla
zwycięzców
V Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych „Porozmawiajmy o
uzależnieniach” skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad
gimnazjalnych”
– koszt zakupu nagród dla młodzieży
Konkurs plastyczny na temat HIV / AIDS i narkomanii dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt.: „Porozmawiajmy o AIDS” – koszt zakupu
nagród dla młodzieży
Suma

Kwota
(zł)
200,00 zł

1 500,00 zł

1 300,00 zł
3 000 zł

2) porozumienie zawarte z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie na podstawie Uchwały Nr 59/1292/15 Zarządu Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uznania za celową współpracę z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie w
zakresie profilaktyki uzależnień w 2015 r.

Tabela nr 12

a

Rodzaj zadania

Kwota
(zł)

finał działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży pn. „Konkurs plastyczny dla
dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje 2015”- koszt zakupu nagród dla zwycięzców

4 000 zł
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b

c

finał działań profilaktycznych dla młodzieży pn. „Wojewódzki konkurs na
profilaktyczny spot filmowy”- koszty zakupu nagród dla zwycięzców

4 000 zł

działania prewencyjne z zakresu profilaktyki alkoholowej pod nazwą „Alkohol –
ograniczona dostępność”- koszty obsługi organizacyjnej i logistycznej działań
Realizacji zadania „Alkohol – ograniczona dostępność” polegała na kontroli miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania przepisów
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz
ujawnianiu przypadków spożywania alkoholu w sklepie i w jego najbliższym
otoczeniu.
Suma

X

8 000 zł

PODSUMOWANIE
Na realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020 w wysokości
380 650,00 zł wydano 356 423,94 zł, tj. 93,64 %. Środki w wysokości 20 250,00 zł zabezpieczone były na dotacje udzielane w trybie
pozakonkursowym, jednakże nie zostały rozdysponowane z powodu braku ofert realizacji zadań w tym trybie.
Realizowano zadania w obrębie wszystkich celów określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2014 – 2020, poza 1 celem szczegółowym tj. „Poszerzenie wiedzy na temat problemów oraz zasobów instytucjonalnych
w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, w którego obrębie beneficjenci nie podjęli się realizacji zadań.
Tabela nr 13
Liczba organizacji, które
otrzymały
dofinansowanie w
ramach otwartego
konkursu ofert na
realizację Programu
26
Liczba organizacji
pozarządowych, które
otrzymały
dofinansowanie w trybie
art. 19a ustawy o pożytku
4
Liczba podmiotów, z
którymi prowadzono
współpracę w zakresie
przeciwdziałania

Plan na 2015 r.
środki
finansowe z
budżetu
województwa

Środki
finansowe z
innych źródeł,
PFRON

315 000,00

0,00

Wykonanie w 2015 r.1
Środki
środki
finansowe z
finansowe z
innych
budżetu
źródeł
województwa
PFRON
311 180,95
0,00

Uwagi2
-

34 400,00

0,00

34 397,13

0,00

-
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uzależnieniom i przemocy
rodzinie
2

1

11 000,00

0,00

10 845,86

0,00

-

stan na dzień 31.12.2015r.
2
np. liczba organizacji, które zrezygnowały z przyznanej dotacji, i inne

Załącznik Nr 5
RAPORT Z WYKONANIA W 2015 R. WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2012 – 2016.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz.124, z późn. zm.) określiła polski system
przeciwdziałania narkomanii, a także zadania i podmioty zobowiązane do ich realizacji w ramach systemu. Zgodnie z ww. ustawą, samorządy
województw zobowiązane zostały do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, poprzez odpowiednie kształtowanie polityki
społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególność poprzez: działalność wychowawczą, edukacyjną,
informacyjną i zapobiegawczą; leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych; ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.
Kierunki i rodzaje działań w tym zakresie, cele i sposoby ich osiągania oraz podmioty zobowiązane do realizacji zadań określone zostały
w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (KPPN), przyjętym w formie rozporządzenia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22
marca 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Dz. U. z 2011 r. Nr 78, poz. 428)
Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz KPPN, samorządy województw uchwalają Wojewódzkie Programy
Przeciwdziałania Narkomanii (WPPN), w którym określają swoje cele główne i szczegółowe oraz zadania, które zamierzają zrealizować, a także
wskaźniki i źródła ich weryfikacji.
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 26 marca 2012 r. podjął Uchwałę Nr XX/330/12 w sprawie uchwalenia
Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016. W programie określono cel ogólny, którym jest: ograniczenie
używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych na terenie województwa podkarpackiego w trzech
obszarach (celach operacyjnych):
- profilaktyka;
- leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna;
- badania i monitoring.
W obrębie poszczególnych obszarów problemowych sformułowano zadania mające doprowadzić do realizacji przyjętych założeń.
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WYKONANIE
Na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Rodzinie na lata 2012 – 2016 w 2015 r. zaplanowano do
wykorzystania środki w wysokości 70 650,00 zł.
Osiąganie założonego celu ogólnego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016 tj. „Ograniczenie
używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych” odbywało się w 2015 r. przez udzielanie dotacji celowych
dla podmiotów wymienionych w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w ramach otwartych konkursów ofert.
Dotacji udzielano na podstawie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Uchwałą Nr 33 / 615 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii
określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016 - na kwotę 70 000,00 zł.
Na konkurs wpłynęło 11 ofert z których 2 nie spełniały wymogów formalnych.
Ocenie merytorycznej poddanych zostało 9 ofert spełniających wymogi formalne, o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizacje 118 659,00 zł.
Ostatecznie Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 49 / 1083 / 15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. wsparciem objęto 6 ofert na kwotę
70 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
Realizację zadań w obszarze: ”Profilaktyka”
Tabela nr 1
LP.

1.

Nazwa i adres organizacji
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Warze
Wara 252
36 – 245 Nozdrzec

Nazwa zadania

ODPALAMY WIEDZĘ O
LEKACH I DOPALACZACH

Kwota wsparcia

13 300,00

Liczba osób
objętych
wsparciem

Efekty realizowanych zadań

725

W ramach realizacji zadania publicznego przeprowadzona
została kampania edukacyjna w zakresie problemów
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych
i możliwości zapobiegania zjawisku narkomanii – nowym
trendom na scenie narkotykowej, czyli używania leków bez
recepty do odurzania się i używania dopalaczy.
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Zadanie było realizowane dwutorowo:
I etap – miał charakter profilaktyki uniwersalnej i polegał na
przekazaniu rzetelnych informacji na temat m.in.:
rozpowszechnienia
problemu
używania
narkotyków,
w trakcie spotkań edukacyjnych w szkołach (wywiadówki)
i jednogodzinnego dyżuru terapeuty uzależnień po każdym
spotkaniu.
Przeprowadzono w sumie 15 godzin spotkań edukacyjnych
dla rodziców oraz 15 godzin dyżurów indywidualnych dla
rodziców.
II etap - miał charakter profilaktyki selektywnej – skierowany
był do uczniów i dotyczył:
- strategii kształtowania umiejętności życiowych (uczenie
bądź wzmacnianie umiejętności życiowych, m.in. takich jak:
nawiązywanie relacji z innymi, rozwiązywanie problemów,
asertywność,, komunikacja).
strategii
alternatyw
(zaangażowanie
młodzieży
w atrakcyjne, bezpieczne aktywności będące np. formą
spędzania wolnego czasu).
W sumie przeprowadzono 36 godzin różnorodnych działań
dla dzieci i młodzieży.
Ww. działaniami objęto 725 osoby z 2 gmin i 2 powiatów
województwa podkarpackiego (gmin Nozdrzec i Dynów)
w tym 39 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
i 686 osób dorosłych będących rodzicami dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym.
Realizacja kampanii edukacyjnej wpłynęła m.in. na:
- ogólną poprawę kondycji psychicznej dzieci i młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych Gminy Dynów i Nozdrzec,
- poprawę samopoczucia i wzrost wiary w siebie swoje
możliwości wśród dzieci i młodzieży objętych zadaniem,
- wzrost umiejętności radzenia sobie z emocjami oraz
niepowodzeniami wśród dzieci i młodzieży objętych
zadaniem,
- wzrost wiedzy na temat uzależnień oraz zachowań
prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży objętych
zadaniem,
- wzrost wiedzy na temat dopalaczy i leków przyjmowanych
bez recepty,
- zwrócenie uwagi rodziców na problemy związane z tzw.
dopalaczami i lekami bez recepty, przyjmowanych w celu
odurzania się,
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- zdobycie wiedzy na temat oznak odurzania się dzieci
i młodzieży.

Przedmiotem projektu były kompleksowe i spójne działania
profilaktyczno – terapeutyczne realizowane poza szkołą
w celu zmniejszenia ilości zachowań ryzykownych
i destrukcyjnych, głownie związanych z używaniem środków
psychoaktywnych wśród młodych mieszkańców Gminy
Nisko oraz powiatu stalowowolskiego (Gmina Zaklików
i Stalowa Wola) oraz zwiększenie dostępu i jakości zajęć
alternatywnych
o
charakterze
profilaktycznym
w środowiskach lokalnych.

2.

Stowarzyszenie Ruch
Pomocy Psychologicznej
„INTEGRACJA”
ul. Słowackiego 4A / 5
37 – 400 Nisko

„Narkotykom mówimy NIE –
program przeciwdziałania
narkomanii wśród dzieci i
młodzieży”

12 100,00

110

Założone cele realizowane były poprzez:
1. Warsztaty psychoedukacyjne dla kadry pedagogicznej
(30 godz., 12 osób) pn. „Współczesny profilaktyk
wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”
oraz przyszłych profilaktyków i liderów młodzieżowych
(25 godz., 15 osób) pn.”Rola lidera młodzieżowego
w przeciwdziałaniu stosowania narkotyków przez
rówieśników”.
2. Zajęcia
profilaktyczne
z
programem
socjoterapeutycznym realizowane w świetlicach
środowiskowo – profilaktycznych (Gmina Zaklików)
i Centrach Aktywnej Młodzieży (Nisko i Stalowa Wola)
(120 godz., 60 dzieci i młodzieży)3. Spotkania edukacyjne dla rodziców (23 rodziców)
4. Organizację wakacyjnej imprezy profilaktycznowychowawczej pn. Młodzi Realizują Marzenia”.
W wyniku realizacji projektu:
- nastąpił wzrost umiejętności i wiedzy kadry pedagogicznej
z zakresu nowoczesnych programów profilaktycznych
dotyczących substancji psychoaktywnych skierowanych
do dzieci i młodzieży,
- nastąpił wzrost umiejętności dzieci i młodzieży:
interpersonalnych, pracy w zespole, wzrost poczucia
własnej
wartości,
umiejętności
radzenia
sobie
z trudnościami, a przede wszystkim z zakresu
szkodliwości używania substancji psychoaktywnych,
- dzieci i młodzież poprzez uczestnictwo w proponowanych
zajęciach nabyły nowe umiejętności społeczne i wiedzę
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z zakresu problemu narkomanii,
- dzieci i młodzież bezpiecznie, aktywnie i twórczo spędziły
czas wolny promując jednocześnie zdrowy styl życia,
- nastąpił wzrost integracji i rozwój relacji partnerskich na
linii dorosli – dzieci/młodzież poprzez wspólne
uczestnictwo w wakacyjnej imprezie oraz zajęciach.
Celem głównym zadania było ograniczenie używania przez
młodzież narkotyków i związanych z tym problemów
społecznych oraz zdrowotnych na terenie powiatu
stalowowolskiego
i
niżańskiego
województwa
podkarpackiego.

3.

Stowarzyszenie
„RÓWNOWAGA”
ul. M. Dąbrowskiej 3
37 – 464 Stalowa Wola

„AZYMUT 2”

12 100,00

300

W ramach dofinansowania zorganizowano:
- warsztaty profilaktyczne „Odlot –Dokąd?” ( 40 godz. zajęć
dla 240 osób)
- zajęcia integracyjne dla dwóch grup „Szukam swojego
AZYMUTU” (uczestniczyły w nich łącznie 21 osoby i 3
trenerów)
- 2 dniowy wyjazdowy trening psychorozwojowy
do Sanoka i okolic (11 uczestników – wychowanków Domu
dziecka „Ochronka” i 3 opiekunów)
– 2 dniowy wyjazdowy trening psychorozwojowy do
Przemyśla (10 uczestników oraz 2 prowadzących zajęcia)
- warsztaty grupowe dla rodziców z zakresu umiejętności
wychowawczych pn. „Szkoła dla rodziców” (26 godz.
warsztatów w których uczestniczyło 10 osób).
Dzięki realizacji projektu jego uczestnicy m.in.:
- poznali wiedzę teoretyczną dotyczącą substancji
psychoaktywnych, konstruktywne sposoby wychodzenia
z uzależnienia, skuteczne sposoby radzenia sobie
w sytuacjach trudnych dla siebie, sposoby asertywnego
odmawiania.
- nabyli umiejętności korzystania z różnych form spędzania
czasu wolnego, umiejętność pracy w grupie, umiejętność
kontrolowania własnych emocji.
- wzmocnili więzi rodzinne.

4.

Stowarzyszenie Pomocy
Społecznej
„AD ASTRAM” w Dębicy
ul. Mościckiego 26
39 – 200 Dębica

„Bądź cool – bez używek!”

12 100,00

34

W ramach realizacji zadania publicznego podjęto
kompleksowe działania (zwiększenie dostępności pomocy
terapeutycznej
poprzez
warsztaty
oraz
zajęcia
profilaktyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez
terapeutę uzależnień, niwelowanie deficytów szkolnych
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poprzez zajęcia z pedagogiem, poprawę kondycji
psychicznej, rozładowanie napięć poprzez terapię
zajęciową) mające na celu zmniejszenie popytu na narkotyki
oraz minimalizowanie problemów, w tym szkód zdrowotnych
wynikających z używania substancji psychoaktywnych przez
dzieci i młodzież ze środowisk zmarginalizowanych,
zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym,
uczęszczających na zajęcia do świetlic działających
w Dębicy (przy ul. Matejki, Kraszewskiego oraz
Sienkiewicza) oraz świetlicy działającej w Dębicy –
Latoszynie.
W
sumie
w
ramach
realizacji
ww.
programu
przeprowadzono:
- 34 godz. zajęć z trenerem kontaktów interpersonalnych,
- 12 godz. zajęć grupowych z terapeutą uzależnień,
- 56 godz. spotkań indywidualnych z terapeuta uzależnień,
- 84 godz. spotkań indywidualnych z pedagogiem,
- 42 godz. terapii zajęciowej.
W wyniku realizacji projektu uczestnicy m.in.: uzyskali
wiedze na temat zjawiska narkomanii oraz uzyskali
informacje o możliwościach uzyskania pomocy z zewnątrz.
U uczestników ponadto nastąpił wzrost umiejętności
i kompetencji oraz nastąpiło zwiększenie motywacji do
nauki.

5.

Fundacja Pomocy
Młodzieży im. Jana Pawła II
„WZRASTANIE” w Lipniku
zs Łopuszka Mała
Świetlica Profilaktyczno
Wychowawcza – Oddział w
Rzeszowie
ul. Hoffmanowej 23
35 – 016 Rzeszów

„WSPIERAJ MNIE –
WZROSNĘ SILNIEJSZY”

10 700,00

60

Głównym
celem
zadania
było
przeciwdziałanie
eksperymentowaniu z używkami, kształtowanie umiejętności
psychologicznych i postaw społecznych chroniących przed
uzależnieniami, a także wspieranie rozwoju osobowego
wychowanków Świetlicy Wzrastanie w Rzeszowie przy
ul. Hoffmanowej 23 i ul. Podwisłocze 6, Klubu Wzrastanie
w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 23, Świetlicy Wzrastanie
w Przeworsku przy ul. Kasztanowej 1 oraz Świetlicy
Wzrastanie w Łańcucie przy ul. Ottona z Pilczy 2.
W programie wzięło udział w sumie 60 wychowanków ww.
świetlic.
W ramach zadania zrealizowano 170 godzin zajęć:
- psychoedukacyjnych, psychoedukacyjnych z elementami
terapii,
- profilaktycznych z wykorzystaniem bajek terapeutycznych,
- profilaktyczno – terapeutycznych,
- artystycznych,
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- rekreacyjno – sportowych,
- profilaktycznych,
- prozdrowotnych.
Realizacja ww. zajęć przyczyniła się do zwiększenia
świadomości wychowanków co do zagrożeń oraz
wzmocnienia
poczucia
własnej
wartości,
nabycia
umiejętności skutecznego odmawiania w sytuacji namowy,
radzenia sobie z przykrymi emocjami w sytuacjach trudnych,
uzyskania wiedzy na temat miejsc i możliwości otrzymania
pomocy specjalistycznej, a także do spędzania czasu
wolnego w konstruktywny sposób.
Dodatkowo w ramach realizacji zadania sfinansowano
wyjście wychowanków do kina oraz na basen, zakupiono
art. plastyczne, papiernicze, dydaktyczne oraz sportowe
niezbędne do realizacji zadania.

6.

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Najświętszego Serca
Pana Jezusa w Dębicy Latoszynie
ul. Orla 47
39 – 200 Dębica

„Wiem, umie, potrafię żyć bez
używek”

9 700,00

34

Celem projektu było podjęcie kompleksowych działań
(zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej poprzez
warsztaty oraz zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży
prowadzone przez terapeutę uzależnień, twórcze i aktywne
zagospodarowanie czasu wolnego poprzez zajęcia
z arterapii, niwelowanie deficytów szkolnych poprzez zajęcia
z pedagogiem) mających na celu zmniejszenie popytu na
narkotyki oraz minimalizowanie problemów, w tym szkód
zdrowotnych
wynikających
z
używania
substancji
psychoaktywnych przez dzieci i młodzież z Gminy Dębica
i Gminy Miasto Dębica.
W ramach realizacji ww. programu przeprowadzono:
- 8 godz. zajęć grupowych z terapeutą uzależnień,
- 34 godz. spotkań indywidualnych z terapeuta uzależnień,
- 42 godz. spotkań indywidualnych z pedagogiem oraz 96
godz. artterapii.
Realizacja zadania wpłynęła na m.in.:
- zwiększenie wiedzy uczestników dot. zjawiska narkomanii,
pobudzenie pozytywnej samooceny i samoakceptacji oraz
zwiększenie własnej wartości dzieci – uczestników zadania,
- rozwój poczucia piękna i wrażliwości.

RAZEM

70 000,00

1 263
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W 2015 r. nie wpłynęła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie żadna oferty na realizację zadań określonych
w obszarze / cel operacyjny 2: ”Leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna”
W ramach realizacji celu operacyjnego 3 Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2016 tj. Obszar:
Badania i monitoring, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie co roku bada, na podstawie dostępnych źródeł informacji,
poziom występowania zjawiska narkomanii na terenie województwa podkarpackiego. Dane te pochodzą m.in. z jednostek samorządu
terytorialnego, NFZ, policji, sądów, ośrodków leczenie uzależnień, organizacji pozarządowych i innych.
Ponadto w roku 2015 r. część organizacji pozarządowych w ramach realizowanych przy udziale ROPS w Rzeszowie działań prowadziła
własną ewaluację realizowanych zadań.
Jednakże zgodnie z art. 9 pkt. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.124, z późn. zm.) o przeciwdziałaniu narkomanii
zadania z tego obszaru realizowane są głównie przez Eksperta Wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii.
Zgodnie z uzyskaną informacją (pismo znak OZ-II.9070.4.2016.GG z dnia 08.02.2016 r.) zadania zrealizowane przez Eksperta
Wojewódzkiego do spraw informacji o narkotykach i narkomanii w 2015 r. to:
1.

Sporządzenie zestawienia statystycznego dotyczące m.in. liczby leczonych z uzależnień od substancji psychoaktywnych, ograniczenia
podaży środków odurzających, pomocy społecznej z powodu używania substancji psychoaktywnych, zakażeń wirusem HIV i zachorowań
na AIDS.

2. Opracowanie „Raportu o narkotykach i narkomanii w województwie podkarpackim w 2014 roku”,
3. Koordynacja sprawozdawczości gminnej w województwie podkarpackim z realizacji „Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w 2014 roku” art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124, z późn. zm.),
4.

Opracowanie na podstawie skompletowanych danych z 2014 r. „Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2014 roku” art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124, z późn.
zm.),

5.

Przygotowanie analizy używania środków zastępczych tzw. dopalaczy w województwie podkarpackim,

6.

Koordynacja w województwie podkarpackim badań ankietowych ESPAD 2015 - Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na temat
używania przez młodzież substancji psychoaktywnych.

7.

Zaopatrywanie samorządów gminnych w wydawnictwa poświęcone zjawisku narkomanii i narkotykom („Serwis Informacyjny Narkomania”,
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„ Alkoholizm i Narkomania”, itp.),
8.

Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS,

9.

Przygotowanie sprawozdania dla Krajowego Centrum ds. AIDS z wykonania zadań przez Samorząd Województwa w 2014 roku
określonych w „Harmonogramie realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata
2012 - 2016”,

10. Sporządzenie planu zadań Samorządu Województwa w 2016 rok na podstawie „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2012 – 2016”.

PODSUMOWANIE
Łącznie w 2015 r. roku z zaplanowanych do wykorzystania na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2012 – 2016 środków w wysokości 70 000,00 zł wydano 69 990,00 zł tj. 99,07 %.
Realizowano zadania w obrębie wszystkich celów operacyjnych/obszarów określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii e na lata 2012 – 2016.
Tabela nr 2
Liczba organizacji, które
otrzymały
dofinansowanie w
ramach otwartego
konkursu ofert na
realizację Programu
6
Liczba organizacji
pozarządowych, które
otrzymały
dofinansowanie w trybie
art. 19a ustawy o pożytku
0
Inne

1

Plan na 2015 r.
środki
finansowe z
budżetu
województwa

Środki
finansowe z
innych źródeł,
PFRON

70 000,00

0,00

Wykonanie w 2015 r.1
Środki
środki
finansowe z
finansowe z
innych
budżetu
źródeł
województwa
PFRON
69 990,00
0,00

Uwagi2

0

0

0

0
-

stan na dzień 31.12.2015r.
2
np. liczba organizacji, które zrezygnowały z przyznanej dotacji, i inne
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Załącznik Nr 6
REALIZACJA W 2015 R. WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2014 – 2020.
W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie do zadań realizowanych przez Samorząd Województwa zgodnie z Ustawą z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) należą w szczególności:
1. Opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Opracowywanie ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
4. Organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Wypełniając dyspozycje w/w Ustawy, dnia 22 grudnia 2014 r. Samorząd Województwa Podkarpackiego przyjął Wojewódzki Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020 (Uchwała nr XLV/927/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.).
W Programie uwzględnione zostały działania: profilaktyczne i edukacyjne, których celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na
występujące zjawisko przemocy, zadania dotyczące zarówno ochrony oraz wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie jak i mające na
celu zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Odniesiono się również do szerszego kontekstu
systemowego, przewidując działania adresowane do specjalistów i instytucji, zmierzające do tworzenia oraz doskonalenia spójnego
i efektywnego systemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 zakłada dochodzenie do osiągnięcia celu głównego,
którym jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie
skali tego zjawiska w województwie podkarpackim. Cel główny realizowany jest poprzez 5 celów operacyjnych, którym przypisano
odpowiednie zadania mające doprowadzić do realizacji przyjętych założeń.
WYKONANIE
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Na realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 w 2015 r. zaplanowano do
wykorzystania środki w wysokości 215 000,00 zł, w tym:
- 200 000,00 zł ze środków Województwa Podkarpackiego,
- 15 000,00 zł środki pochodzące z budżetu Państwa - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób
realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Osiągnięcie założonego celu głównego Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020, tj.
„zwiększenie skuteczności działań podejmowanych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska
w województwie podkarpackim” odbywało się w 2015 r. poprzez udzielanie dotacji celowych dla podmiotów wymienionych w

art.

3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.):
1) W ramach otwartych konkursów ofert:
Dotacji udzielano na podstawie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Uchwałą Nr 35 / 711 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 - na kwotę 200 000,00 zł.
Na konkurs wpłynęło 25 oferty z których 4 nie spełniało wymogów formalnych.
Ocenie merytorycznej poddanych zostało 21 ofert spełniających wymogi formalne, o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizacje 295 515,00 zł.
W wyniku prac Komisji Konkursowej pozytywne rekomendacje otrzymało 17 ofert.
Ostatecznie Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 59 / 1290 / 15 z dnia 26 maja 2015 r. wsparciem objęto 17 ofert na kwotę
200 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
Realizację 1 celu szczegółowego p.n.: „Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie”
Tabela nr 1
LP.

1.

Nazwa i adres organizacji

Stowarzyszenie
„RÓWNOWAGA”
ul. M. Dąbrowskiej 3
37 - 464 Stalowa Wola

Nazwa zadania

„POZA SCHEMATEM 2”

Kwota wsparcia

13 600,00

Liczba osób
objętych
wsparciem

Efekty realizowanych zadań

87

Projekt skierowany był do grupy kobiet z Aresztu Śledczego
w Nisku. Tytuł projektu „Poza Schematem” podkreśla fakt,
że wszystkie zaproponowane formy pracy z kobietami dają
im szanse na wyjście poza schemat kobiety przebywającej
w więzieniu.
W ramach realizacji projektu przeprowadzono:
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- 42 godz. warsztatów pn. „Szkoła dla rodziców
i wychowawców” w ramach których kobiety poznawały nowe
metody wychowawcze, by być w przyszłości lepszą mamą.
- warsztaty psychorozwojowe p.n.„Silna kobieta – silna
mama” - cykl 24 godzin zajęć, na których kobiety uczyły się
szukać pozytywnych stron ich kobiecości, pracowały nad ich
wartościami, samooceną, poczuciem własnej wartości.
- warsztaty psychoedukacyjne „Wyjść poza schemat” – 22
godzinne zajęcia prowadzone przez psychologa, który
pracował z kobietami nad ich prawami i godnością w oparciu
o komunikacje interpersonalną. Wyjść poza schemat to
znaczy obalać stereotypy kobiety skazanej, która nie ma
motywacji i nie rozwija się.
- 22 godziny „Kurs samoobrony psychicznej”, który miał
kobietą jak zapobiec niszczeniu więzi rodzinnych
Dodatkowo:
- w ramach realizacji zadania organizowano „Południe
z rodziną” – były to spotkania kobiet osadzonych
z rodzinami, szczególnie dziećmi. Spotkania przybierały
formę otwartego spotkania z podwieczorkiem i wspólnymi
zabawami. Oprawa podwieczorków zajmowały się kobiety
osadzone.
- zakupiono ze środków dotacji zabawki, kredki, gry
i kolorowanki do kącika zabaw dla dzieci w Sali widzeń, aby
podczas spotkań z dziećmi kobiety mogły atrakcyjnie
spędzać z nimi czas.
Wszystkie działania projektu przyczyniły się do wzmocnienia
więzi rodzinnych i przejęcia pozytywnych modeli
rodzicielstwa.

2.

Caritas Diecezji
Sandomierskiej
ul. Opatowska 10
27 – 600 Sandomierz

„WIĘZI RODZINNE”

13 300,00

727

W
ramach
realizacji
dofinansowanego
projektu
przeprowadzono następujące działania:
- Szkoła dla rodziców i wychowawców – 2 grupy
szkoleniowe w których jedna w Areszcie Śledczym w Nisku,
a druga w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (szkolenie z
zakresu umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie
tematyki: stawianie granic, rozpoznawanie i wyrażanie
uczuć, zachęcanie dziecka do współpracy, rezygnacja ze
stosowania kar na rzecz bycia konsekwentnym wobec
dziecka),
-Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań z rodzicami
w szkołach 7 gmin: Domostwa, Bystre, Wólka Tanewska,
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Zarzecze, Pędzel, Huta Krzeszowska, Jeżowe
(w ramach wywiadówek szkolnych przeprowadzono wykłady
nt. ochrony wartości rodziny, budowania więzi rodzinnych,
troski o jedność rodziny),
- Przeprowadzenie i poprowadzenie konkursu rodzinnego
pt. „Szczęśliwa rodzina” (zaangażowano całych rodzin do
przygotowania prac w dwóch kategoriach: utwór literacki:
wiersz lub opowiadanie, druga: prezentacja multimedialna
lub kolaż),
- Przygotowanie, wydruk i kolportaż na terenie całego
Podkarpacia mini poradnika – broszury „Więzi rodzinne”
(nakład 5 000 szt.). Wydawnictwo w sposób zwięzły
i szczegółowy wskazuje na pozytywne formy budowania
więzi w rodzinach i ich skutkach dla życia rodzinnego.
W ramach realizowanego projektu rodzice podnieśli swoje
kompetencje i nauczyli się nowych umiejętności, metod
pracy
z
dzieckiem.
Wzmocnione
zostały
więzi
wewnątrzrodzinne.
Zadanie polegało na realizacji programu profilaktycznego
uwrażliwiającego na problem przemocy w rodzinie
skierowanego
głownie
do
kobiet
niesłyszących
i niedosłyszących w różnym wieku z terenu województwa
podkarpackiego (Krosna, Rzeszowa, Sanoka, Jarosławia
i Dębicy).

3.

Fundacja PZG
ul. Podleśna 15
35 - 317 Rzeszów

Przemoc w ciszy

9 300,00
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W ramach programu zrealizowano:
- cykl 5 spotkań ze specjalistami reprezentującymi różne
instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy
(m.in. Policjant, Radca Prawny, pracownik Ośrodka
Interwencji Kryzysowej),
- trzydniowe warsztaty edukacyjno – rozwojowe dla kobiet.
Efektem zrealizowanego programu jest wzrost wiedzy wśród
osób niesłyszących i słabosłyszących na temat zjawiska
przemocy. Poprzez udział w spotkaniach ze specjalistami
zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy uczestnicy
poznali mechanizmy powstawania sytuacji kryzysowej
w rodzinie oraz prawidłowego reagowania na te sytuacje.
Poprzez bezpośredni kontakt ze specjalistami uczestnicy
nabyli
praktyczną
umiejętność
korzystania
z instytucjonalnych form wsparcia i radzenia sobie
z przemocą.
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W ramach warsztatów edukacyjno – rozwojowych kobiety
zdobyły wiedzę na temat różnego rodzaju przemocy.
Pracując w grupach dzieliły się swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniem życiowym.

4.

Fundacja Pomocy
Młodzieży im. Jana Pawła II
„WZRASTANIE” w Lipniku
zs Łopuszka Mała
Świetlica Profilaktyczno
Wychowawcza – Oddział
w Rzeszowie
ul. Hoffmanowej 23
35 – 016 Rzeszów

Celem zadania była realizacja programu p.n. „WSPIERASZ
MNIE – MAM SIŁĘ” w ramach którego zrealizowano 170
godzin:
- zajęć z terapeutą metodą Weroniki Sherborne,
- zajęć profilaktycznych dotyczących przezywania
i wyrażania emocji,
zajęć kulinarnych dotyczących zdrowego odżywiania
i zdrowego stylu życia skierowanych do młodzieży,
- zajęć edukacyjno – informacyjnych z zakresu
przeciwdziałania przemocy z elementami psychodramy,
zajęć socjoterapeutycznych,
zajęć plastyczno – technicznych,
zajęć rekreacyjno – sportowych,
warsztatów kulinarnych nt. Estetyka podawania i kultura
spożywania potraw,
zajęcia terapeutyczne z dziećmi z wadami wymowy.

„WSPIERASZ MNIE – MAM
SIŁĘ”

11 900,00
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Uczestnicy zajęć (dzieci i młodzież:
- mieszkająca w bloku rotacyjnym przy ul. Hoffmanowej 23
w Rzeszowie, w blokowiskach w pobliżu ul. Podwisłocze,
uczniowie szkół podstawowych głownie SP nr 1, SP nr 3,
SP nr 11, SP nr 23, SP nr 27, uczniowie gimnazjum nr 1 i 7
uczęszczające do świetlic w Rzeszowie przy ul.
Hoffmanowej 23 i Podwisłocze 6 oraz Klubu Młodzieżowego
przy ul. Hoffmanowej 23) m.in.:
- mieli okazje poznać sposoby radzenia sobie w sytuacjach
zetknięcia się z przemocą,
- zdobyli umiejętności pozwalające im konstruktywnie
spędzać wolny czas,
- otrzymali informacje np. gdzie i jaką pomoc mogą
otrzymać,
- mogli doświadczyć sukcesu, nagrody, akceptacji,
- odreagowywali emocjonalnie,
- nauczyli się lepszego rozumienia siebie oraz poprawy
relacji z rówieśnikami i rodzeństwem.
Ponadto w ramach realizacji programu zorganizowano
wyjście do kina oraz na basen.
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Zadanie dot. przeprowadzenia pogłębionego badania
socjologicznego obejmującego 200 mieszkańców powiatu
dębickiego dot. przemocy w środowisku u osób dotkniętych
i zagrożonych przemocą w rodzinie.

5.

Stowarzyszenie Pomocy
Społecznej
„AD ASTRAM” w Dębicy
ul. Mościckiego 26
39 – 200 Dębica

„Razem przeciw przemocy”

7 000,00

200

Celem realizacji ww. zadania była:
- analiza zjawiska przemocy na terenie powiatu dębickiego,
- opracowanie diagnozy zjawiska przemocy domowej oraz
zdefiniowanie
potencjału
(instytucjonalnego
i obywatelskiego)
i
zasobów
umożliwiających
przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie na terenie
powiatu dębickiego,
- uwrażliwienie ludzi na problem agresji i przemocy,
zainspirowanie ich do podejmowania konkretnych działań na
rzecz poprawy sytuacji w swoim otoczeniu, jak również
dostarczenie im wiedzy dotyczącej zagrożeń płynących
z przemocy w rodzinie.
Raport z przedmiotowych badań dostarczony został do
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego, MOPS w Dębicy,
ROPS w Rzeszowie, Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz
Policji. Jest również dostępny na stronie internetowej
Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Ad Astram”.
Zadanie dotyczyło zorganizowania i przeprowadzenie
jednodniowych zajęć terenowych (wyjazdu surwiwalowego),
których celem było zaciśniecie więzi pomiędzy rodzicami,
a dziećmi podczas wspólnego wykonywania zadań w formie
aktywnego spędzania czasu wolnego.

6.

Stowarzyszenie Ruch
Pomocy Psychologicznej
„INTEGRACJA”
ul. Słowackiego 4A / 5
37 – 400 Nisko

„W więzi siła”

10 000,00

100

7.

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Warze

WIEDZA ŹRÓDŁEM
PRAWDY O PRZEMOCY

10 400,00

525

Poprzez realizacje ww. zadania osiągnięte zostały min.
następujące rezultaty:
- wzrost świadomości społecznej w zakresie wagi
utrzymania więzi w relacji rodzic – dziecko,
- nabywanie umiejętności prawidłowego komunikowania się
w relacji rodzic – dziecko,
- rozwój umiejętności współpracy pomiędzy rodzicami
a dziećmi.
W projekcie uczestniczyło 100 osób (rodzice wraz z
dziećmi) z powiatu niżańskiego i stalowowolskiego.
Dofinansowanie zadania pozwoliło na przeprowadzenie
kampanii społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w ramach której:
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Wara 252
36 – 245 Nozdrzec

- zorganizowano konkurs piosenki tematycznej dla uczniów
szkół gimnazjalnych pt.: „Wiedza źródłem prawdy
o przemocy” ,
- zorganizowano piknik rodzinny z programem edukacyjnym
promującym model rodziny bez przemocy i obalającym mity
i
stereotypy
na
temat
przemocy
w
rodzinie,
usprawiedliwiających jej stosowanie. Podczas pikniku
przeprowadzono ponadto zabawy dla dzieci promujące
zachowania służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz działania mające na celu rozwój postaw
prospołecznych.
- wydano i rozdystrybuowano 300 szt. ulotek zatytułowanych
„Wiedza źródłem prawdy o przemocy”, które zawierały
informacje o zjawisku przemocy w rodzinie oraz adresy
instytucji pomocowych.
W przedmiotowych działaniach udział wzięła młodzież
gimnazjalna z dwóch gmin: Nozdrzec i Dynów ich rodziny
i nauczyciele.
Dzięki realizacji przedmiotowego zadania publicznego m.in.:
- uwrażliwiono społeczność na problem przemocy
w rodzinie,
- podniesiono poziom świadomości społecznej i wiedzy na
temat zjawiska przemocy i jej skutków, rozpoznawania
przemocy i form przemocy,
- nauczono sposobów radzenia sobie z sytuacjami,
w których dochodzi do przemocy,
- osiągnięto wzrost poziomu wiedzy uczestników projektu na
temat osób i instytucji udzielających wsparcia
- osiągnięto wzrost wiedzy i świadomości uczestników
zadania na temat praw dziecka: metod wychowawczych bez
użycia przemocy, zakazu stosowania kar cielesnych wobec
dzieci itp.

75 500,00

RAZEM

1766

Realizację 2 celu szczegółowego p.n.: „Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych
przemocą w rodzinie”
Tabela nr 2
LP.

Nazwa i adres organizacji

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

Liczba osób
objętych
wsparciem

Efekty realizowanych zadań
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Zadanie polegało na powołaniu mobilnej grupy specjalistów,
dyżurujących
w
siedzibie
stowarzyszenia
i/lub
dojeżdżających do konkretnego miejsca na zaproszenie
dyrektorów szkół oraz innych ośrodków.

1

Stowarzyszenie NA PLUS
ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 12
36 – 060 Głogów Małopolski

2.

Caritas Diecezji
Sandomierskiej
ul. Opatowska 10
27 – 600 Sandomierz

REAGUJ NA PRZEMOC

„DROGI WYJŚCIA Z
PRZEMOCY DOMOWEJ”

13 400,00

13 300,00

200

150

Zadaniem grupy specjalistów było udzielanie niezbędnej
informacji, pomocy i wsparcia osobom dotkniętym
przemocą. W skład grupy wchodzili: ratownik medyczny,
prawnik, pedagog, psychoprofilaktyk społeczny, psycholog
oraz doradca zawodowy. Na bieżąco konsultacji udzielali
także policjanci.
W ramach programu zrealizowano:
- 36 godz. porad, konsultacji, wsparcia itp. z zakresu
prawnego,
- 45 godz. porad, konsultacji, wsparcia itp. z zakresu
pedagogicznego,
- 45 godz. porad, konsultacji, wsparcia itp. z zakresu
psychoprofilaktycznego,
- 36 godz. porad, konsultacji, wsparcia itp. z zakresu
psychologicznego,
- 36 godz. porad, konsultacji, wsparcia itp. z zakresu
doradztwa zawodowego,
- 36 godz. porad, konsultacji, wsparcia itp. z zakresu
medycznego.
Realizacja przedmiotowego zadania przyczyniała się do
m.in:
- podniesienia poziomu wiedzy i informacji na temat
dostępności ochrony dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie,
- dostarczenia wsparcia osobą dotkniętym przemocą
w rodzinie,
- nabycia umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia
przemocą.

W ramach programu uruchomiono dyżury w zakresie
poradnictwa: prawnego, socjalnego, psychologicznego,
rodzinnego, zawodowego przez co odbiorcy projektu (osoby
z terenu powiatu niżańskiego – doznające przemocy
w rodzinie oraz te, które są w trakcie wychodzenia
z przemocy) mogli otrzymać pomoc i wsparcie.
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W sumie w trakcie trwania zadania:
- udzielono 38 porad prawnych,
- udzielono 90 porad psychologicznych,
- przeprowadzono 10 sesji – porad rodzinnych (rodzice
z dziećmi, spotkania jednego rodzica z dziećmi, spotkania
małżeńskie),
- udzielono 50 porad zawodowych.
- wydrukowano i rozkolportowani 2 000 szt. ulotek
informacyjnych dla mieszkańców powiatu niżańskiego –
dane teleadresowe, godziny i daty udzielanych porad, krótka
informacja dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Dzięki realizacji przedmiotowego zadania publicznego m.in.:
- podniesiona została świadomość społeczna w zakresie
sposobów radzenia sobie w sytuacjach związanych
z przemocą w rodzinie,
- beneficjenci wypracowali sobie umiejętności w zakresie
radzenia sobie w trudnych sytuacjach – szczególnie
w sytuacjach doznawania przemocy ze strony kogoś
z rodziny,
- osoby objęte programem podjęły działania zmierzające do
wyjścia z przemocy w rodzinie,
- w kilku rodzinach doszło do stabilizacji sytuacji rodzinnej
i zaprzestania form przemocy w rodzinie,
- klienci aktywnie poszukiwali pracy, w dwóch przypadkach
podjęto pracę.

3.

Stowarzyszenie Na Rzecz
Rozwoju Powiatu
Kolbuszowskiego „NIL”
ul. Jana Pawła II 8
36 – 100 Kolbuszowa

KOLBUSZOWSKIE
CENTRUM WSPARCIA

11 900,00

294

Realizacja projektu polegała na utworzeniu stacjonarnego
centrum wsparcia dla osób dotkniętych zjawiskiem
przemocy domowej pn. „KOLBUSZOWSKIE CENTRUM
WSPARCIA”.
Centrum świadczyło bezpłatną
pomoc medyczną,
psychologiczną oraz zawodową a także usługi poradnictwa
prawnego i obywatelskiego.
W trakcie realizacji zadania wsparciem objęto mieszkańców
powiatu kolbuszowskiego.
Łącznie odbyło się 66 dyżurów w trakcie których udzielono;
- 144 godziny bezpłatnego poradnictwa prawnego
i obywatelskiego, z których skorzystało 184 osoby,
- 36 godz. doradztwa psychologicznego, z którego
skorzystało 46 osób,
- 36 godz. doradztwa zawodowego, z którego skorzystało 30
osób,
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- 36 godz. pomocy medycznej, z której skorzystało 34
osoby.
Dodatkowo w ramach zadania opracowano i zrealizowano
kampanię promocyjna projektu (opracowano stronę www
wydrukowano i rozkolportowano 50 szt. plakatów oraz 300
szt. ulotek informacyjno-promocyjnych).

4.

Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci z Dysfunkcjami
Rozwojowymi „BRUNO”
ul. Lenartowicza 9
35 – 051 Rzeszów

„Dbamy o higienę zdrowia
psychicznego”

RAZEM

7 700,00

64

46 300,00

708

Projekt dotyczył udzielenia pomocy psychologicznej 35
rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności
i problemami przemocy (fizycznej i psychicznej) w tym
rodzicom i opiekunom a także zdrowemu rodzeństwu.
Pomoc psychologiczna obejmowała sesje indywidualne jak
również terapie rodzinną (w sumie 150 godz.).
Dla komfortu terapii psychologicznej w jej trakcie udzielono
pomocy
wolontariackiej
w
postaci
opieki
nad
niepełnosprawnym dzieckiem lub młodszym rodzeństwem
(75 wolontariuszy).
Rezultaty realizacji zadania to m.in:
- przeciwdziałanie stosowania przemocy wśród uczestników
projektu,
- poprawa komfortu życia i dbałość o higienę zdrowia
psychicznego uczestników,
- przeciwdziałanie patologiom, marginalizacji i wykluczeniu
społecznemu,
- poprawa relacji rodzinnych, przeciwdziałanie sytuacjom
kryzysowym,

Realizację 3 celu szczegółowego p.n.: „Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie”
Tabela nr 3
LP.

1

Nazwa i adres organizacji

Stowarzyszenie Centrum
Wsparcia i Profilaktyki
„SPES” w Korytnikach
Korytniki 14
37 – 741 Krasiczyn

Nazwa zadania

PUNKTY KONSULTACYJNE

Kwota wsparcia

11 700,00

Liczba osób
objętych
wsparciem

Efekty realizowanych zadań

123

Dofinansowanie realizacji zadania pozwoliło na utworzenie
w pięciu miastach województwa podkarpackiego (Przemyśl,
Jarosław, Lubaczów, Przeworsk, Łańcut) punktów
konsultacyjnych
dla
osób
mających
problem
z kontrolowaniem swoich emocji, agresywnych oraz
impulsywnych – w których dyżury pełnili specjaliści na co
dzień pracujący z osobami agresywnymi, stosującymi
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przemoc. W sumie z porad w Punktach skorzystało 123
osoby (125 godz. konsultacji).
Ponadto w dwóch miastach w których powstały Punkty
(Przemyśl i Jarosław) zostały utworzone grupy warsztatowe
dla osób agresywnych. Zajęcia warsztatowe umożliwiły
uczestnikom nabycie wiedzy n/t emocji i uczuć, zachowań
agresywnych i przemocowych, konstruktywnych sposobów
radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Dzięki udziałowi
w ćwiczeniach i warsztatach uczestnicy nabyli umiejętność
konstruktywnego wyrażania emocji oraz radzenia sobie
z sytuacjami stresującymi. Łącznie w zajęciach grup
warsztatowych uczestniczyło 24 osoby (50 godz. zajęć).

2.

Caritas Diecezji
Sandomierskiej
ul. Opatowska 10
27 – 600 Sandomierz

„DLA STOSUJĄCYCH
PRZEMOC W RODZINIE”

RAZEM

13 300,00

50

25 000,00

173

Realizacja programu polegała na zwiększeniu skuteczności
oddziaływań dla osób stosujących przemoc zarówno
mężczyzn jak i kobiet:
- osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie
kary,
- kobiet, które mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są
jej pozbawione w wyniku zaniedbań wobec swoich dzieci,
- osób, które zakończyły terapie uzależnień lub są w trakcie
leczenia,
- osób, które same zgłaszały się lub były kierowane przez
pracowników OPS lub kuratorów
poprzez:
- pracę indywidualną psychologiczną z elementami
diagnozy,
- trening zastępowania agresji – ART.,
(Łącznie w ww. zajęciach uczestniczyło 24 osoby).
- pracę z rodziną w miejscu zamieszkania osób stosujących
przemoc w rodzinie – działania o charakterze
interwencyjnym (17 rodzin).

Realizację 4 celu szczegółowego p.n.: „Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług”
Tabela nr 4
LP.

Nazwa i adres organizacji

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

Liczba osób
objętych
wsparciem

Efekty realizowanych zadań
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Dofinansowanie projektu pozwoliło na opracowanie
i wdrożone autorskiego programu wsparcia dla osób
pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą
w rodzinie i osobami stosującymi przemoc , w tym
wszystkich
członków Zespołów Interdyscyplinarnych
w gminach
powiatu stalowowolskiego, a także innych
instytucji powiatowych, które współpracują w tym systemie
tj. policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów
szkolnych, przedstawicieli ochrony zdrowia, sadownictwa.

1

Stowarzyszenie Ruch
Pomocy Psychologicznej
„INTEGRACJA”
ul. Słowackiego 4A / 5
37 – 400 Nisko

„System ochrony –
budowanie i wdrażanie sieci
wsparcia osób zatrudnionych
w instytucjach i służbach
realizujących zadania z
zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w
powiecie stalowowolskim woj.
podkarpackiego”

13 300,00

82

W ramach realizacji projektu podjęto następujące działania:
1. Przeprowadzono
superwizje
Zespołów
Interdyscyplinarnych
w
gminach
powiatu
stalowowolskiego: MOPS Stalowa Wola (8 osób), OPS
Zaklików (6 osób), OPS Zaleszany (7 osób), OPS
Pysznica (12 osób), GOPS Radomyśl nad Sanem (8
osób), GOPS Bojanów (9 osób), mającą na celu
rozpoznanie, zbudowanie i zaplanowanie wdrożenia
gminnej sieci wsparcia dla pracowników bezpośrednio
pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc (w sumie
50 osób)
2. Przeprowadzenie superwizji przedstawicieli Zespołów
Interdyscyplinarnych
i/lub
kierownictwa
OPS/GOPS/MOPS zrekutowanych w pierwszym
działaniu (dwie osoby z każdej gminy) oraz
przedstawicieli instytucji powiatowych związanych z
rozpoznaniem,
zbudowaniem
i
zaplanowaniem
wdrożenia powiatowej sieci wsparcia dla pracowników
bezpośrednio pracujących z osobami uwikłanymi w
przemoc. (w sumie 22 osoby)
3. Wyjazd wspólny uczestników drugiego działania oraz
przedstawicieli instytucji o zasięgu powiatowym do
miejscowości Harasiuki. W programie działania były gry
scenariuszowe, gry terenowe, gry zadaniowe związane
z obroną osoby, zajęcia związane z zarządzaniem
stresem itp. realizowane w plenerze, mające na celu
pogłębienie
nieformalnych
relacji
pomiędzy
uczestnikami, integracji w zespołach, zbudowanie
wzajemnego zaufania miedzy uczestnikami (w sumie 22
osoby)
4. Stworzenie platformy informacyjnej dotyczącej wymiany
informacji oraz wsparcia dla wszystkich uczestników
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projektu na stronie internetowej SOWiIK. Na stronie
www.sowiik.pl. powstała zakładka dla współpracujących
instytucji, gdzie zostały załączone artykuły interesujące
uczestników działania: 1-3, powstała lista e-mailingowa,
gdzie rozpoczął się proces wymiany informacji na temat
nowych rozwiązań, uczestnicy działań 1-3 otrzymali
hasło do wejścia na te stronę.
5. Superwizja merytoryczna i zespołu terapeutycznego
SOWiIK (w sumie 8 osób).
Dodatkowo po zakończeniu ww. działań została
przeprowadzona ich ewaluacja, a wnioski z niej zostały
zebrane i opublikowane w formie broszury. Publikacja ta ma
stanowić pilotaż jak działania integracyjne i superwizja
wpływają na podniesienie poziomu pracy Zespołów
Interdyscyplinarnych,
ale
też
wzrostu
poczucia
bezpieczeństwa we współpracy instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w powiecie
stalowowolskim.

2.

Caritas Diecezji
Sandomierskiej
ul. Opatowska 10
27 – 600 Sandomierz

„BEZPIECZNE POMAGANIE”

13 300,00

97

W ramach zadania zrealizowano:
- coaching dla zespołu pracowników OIK, Kuratorów
zawodowych, funkcjonariuszy policji, pracowników PCPR,
członków zespołów interdyscyplinarnych, z którego
skorzystało łącznie 57 osób,
- Superwizję dla zespołu pracowników OIK w Rudniku nad
Sanem (8 osób)
- Superwizja dla członków zespołów interdyscyplinarnych
(32 osoby)
Dodatkowo opracowano, wydrukowano i rozdystrybuowano
do gmin w całym województwie podkarpackim 3000 szt.
„Ulotki pomagacza II”.
Dzięki
zrealizowanemu
projektowi
wzrósł
poziom
kompetencji służb w zakresie radzenia sobie ze stresem,
wzrosła również umiejętność radzenia sobie w trudnych
sytuacjach, które występują w pracy z klientem. Dzięki
coachingom jak również dzięki superwizji nastąpił wzrost
wiedzy na temat tego jak skutecznie ochronić się przed
uwikłaniem w problemy rodzin którym się pomaga, jak
skutecznie pomóc tym rodzinom, jak skutecznie zadbać
o swoje zdrowie psychiczne. Pracownicy zdobyli również
odpowiednie informacje na temat tego jak skutecznie
przeciwdziałać przenoszeniu spraw zawodowych w życie

65

wróć
prywatne.

Dofinansowanie
realizacji
zadania
pozwoliło
na
przeprowadzenie cyklu 5 szkoleń (każde:3 dni po 8 godz.
dziennie) dla:
- pracowników OPS oraz członków Gminnych Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (24 osoby),
- pracowników oswiaty (17 osób),
- funkcjonariuszy KMP w Przemyślu (24 policjantów),
- pracowników ochrony zdrowia (15 osób),
- sędziów, prokuratorów i kuratorów sądowych oraz
pracowników służby więziennej (25 osób)

3.

Stowarzyszenie Centrum
Wsparcia i Profilaktyki
„SPES” w Korytnikach
Korytniki 14
37 – 741 Krasiczyn

PODNOSIMY
KOMPETENCJE
SPECJALISTÓW

RAZEM

13 300,00

105

39 900,00

284

Przedmiotowe szkolenia obejmowały tematy związane
z definiowaniem
zjawiska
przemocy
w
rodzinie,
uwarunkowaniami kulturowymi i metodami interweniowania
w przypadkach przemocy.
Rezultaty realizacji zadania to m.in wzrost wiedzy
i kompetencji
pracowników
jednostek
pomocowych
w zakresie:
- zjawiska przemocy w rodzinie,
- procedury „Niebieska Karta”,
- rozmowy z osobami doświadczającymi przemocy, a także
z osobami stosującymi przemoc,
- rozpoznawania sygnałów świadczących o przemocy
w rodzinie,
- reagowania na sytuacje przemocy występujące na terenie
poszczególnych placówek pomocowych.
Ponadto dzięki wzajemnemu poznaniu się pracowników
instytucji pomocowych oraz poznaniu wzajemnych
kompetencji wynikających z wykonywanych zawodów
nastąpiła znaczna poprawa ich wzajemnej współpracy.

Realizację 5 celu szczegółowego p.n.: „Wzmocnienie współpracy i zwiększenie koordynacji działań instytucji i podmiotów
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu lepszego planowania strategicznego i efektywnego
kształtowania polityki społecznej w tej dziedzinie”
Tabela nr 5
LP.
1

Nazwa i adres organizacji
Stowarzyszenie Centrum

Nazwa zadania
SZKOŁA WOLNA OD

Kwota wsparcia
13 300,00

Liczba osób
objętych
wsparciem
104

Efekty realizowanych zadań
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Wsparcia i Profilaktyki
„SPES” w Korytnikach
Korytniki 14
37 – 741 Krasiczyn

RAZEM

PRZEMOCY

Zadanie publiczne dotyczyło organizacji jednodniowych,
ośmiogodzinnych szkoleń adresowanych do nauczycieli
oraz dyrektorów każdej ze szkół w gminie Radymno
i gminie Przemyśl. Szkolenie składały się z części
teoretycznej i warsztatowej, a dotyczyły problematyki
przemocy oraz procedury „Niebieskie Karty”.
W części teoretycznej nauczyciele uczestniczyli w prelekcji
prezentacji n/t przemocy, procedury „Niebieskich Kart”, idei
i zasad funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych
i Grup Roboczych. W wyniku czego wzrosła wiedza
i kompetencje uczestników w zakresie zjawiska przemocy
w rodzinie oraz w zakresie procedury „Niebieskie Karty”.
W części warsztatowej osoby biorące udział w szkoleniach
uczestniczyły w ćwiczeniach praktycznych: jak rozmawiać z
osobą doświadczającą przemocy w rodzinie, jak rozmawiać
z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, jak rozmawiać z
dzieckiem, które doświadcza przemocy lub wobec którego
istnieje podejrzenie, że jest ofiarą przemocy domowej.
Uczestnicy wypełniali też w ramach ćwiczeń Kartę A
formularza „Niebieska Karta”. Tym samym nie tylko ich
wiedza została poszerzona, ale też praktyczne umiejętności.
W sumie przeprowadzono w trakcie realizacji zadania 9
szkoleń (72 godz. szkoleniowe), w ramach których
przeszkolono 104 pracowników placówek oświatowych.

13 300,00

104

2) W trybie pozakonkursowym – zgodnym z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)
W trybie pozakonkursowym w 2015 roku dofinansowaniem objęte zostały 2 oferty zgodnie z:
1. Uchwałą Nr 97 / 2168 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uznania
celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych Komend Miejskich
i Powiatowych woj. podkarpackiego w zakresie oddziaływań na osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie, cz.II” przez
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” ze Stalowej Woli.
Realizacja 4 celu szczegółowego p.n.: „Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług”
Tabela nr 7
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LP.

Nazwa i adres organizacji

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

Liczba osób
objętych
wsparciem

Efekty realizowanych zadań
Zadanie
publiczne
dotyczyło
organizacji
szkoleń
adresowanych do funkcjonariuszy policji z ogniw patrolowo
– interwencyjnych komend miejskich i powiatowych z terenu
woj. podkarpackiego jako osób bezpośrednio pracujących
interwencyjnie z rodzinami uwikłanymi w przemoc domową,
zarówno z osobami krzywdzonymi, świadkami jak i osobami
podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie.

1

Stowarzyszenie Ruch Pomocy
Psychologicznej
„INTEGRACJA”
ul. Polna 18
37-464 Stalowa Wola

RAZEM

Szkolenia policjantów ogniw
patrolowo – interwencyjnych
Komend Miejskich i
Powiatowych Policji woj.
podkarpackiego w zakresie
oddziaływań na osoby
podejrzane o stosowanie
przemocy w rodzinie, cz. II”

10 000,00

92

Celem zadania było podniesienie wiedzy i umiejętności
funkcjonariuszy policji w skutecznej pomocy rodzinom
uwikłanym w przemoc domową. w szczególności:
- rozumienia zachowań przemocowych,
- odporności na manipulację sprawców,
rozumienia
zachowań
dzieci
paradoksalnie
zaprzeczających przemocy.
W sumie w ramach realizacji zadania przeprowadzono 5
warsztatów/grup szkoleniowych w których uczestniczyło 92
policjantów:
I grupa: policjanci z: Rzeszowa, Boguchwały, Głogowa Młp.,
Dynowa, Trzebowniska, Tyczyna, Łańcuta – 20 osób
II grupa: policjanci z Ropczyc, Jasła, Dębicy, Rzeszowa –
19 osób
III grupa: policjanci z Lubaczowa, Ustrzyk Dolnych,
Przemyśla – 19 osób
IV grupa: policjanci z Stalowej Woli, Niska, Leżajska – 16
osób
V grupa: policjanci z Leska, Krosna, Rymanowa, Dukli,
Jedlicza – 18 osób

10 000,00

92

2. Uchwałą Nr 111 / 2382 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie uznania
celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą „Szkolenia policjantów ogniw patrolowo – interwencyjnych Komend Miejskich
i Powiatowych woj. podkarpackiego w zakresie oddziaływań na osoby podejrzane o stosowanie przemocy w rodzinie, cz. III” przez
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” ze Stalowej Woli.
Realizacja 4 celu szczegółowego p.n.: „Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług”
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Tabela nr 8
LP.

1

Nazwa i adres organizacji

Stowarzyszenie Ruch Pomocy
Psychologicznej
„INTEGRACJA”
ul. Polna 18
37-464 Stalowa Wola

RAZEM

Nazwa zadania

Szkolenia policjantów ogniw
patrolowo – interwencyjnych
Komend Miejskich i
Powiatowych Policji woj.
podkarpackiego w zakresie
oddziaływań na osoby
podejrzane o stosowanie
przemocy w rodzinie, cz. III”

Kwota wsparcia

5 000,00

Liczba osób
objętych
wsparciem

52

Efekty realizowanych zadań
Zadanie stanowiło kontynuację działań dot.
szkolenia funkcjonariuszy policji z ogniw patrolowo –
interwencyjnych komend miejskich i powiatowych z terenu
woj. podkarpackiego jako osób bezpośrednio pracujących
interwencyjnie z rodzinami uwikłanymi w przemoc domową,
zarówno z osobami krzywdzonymi, świadkami jak i osobami
podejrzanymi
o stosowanie
przemocy
w
rodzinie
(poprzednie szkolenia nie objęły wszystkich funkcjonariuszy
policji).
Celem zadania było podniesienie wiedzy
i umiejętności funkcjonariuszy policji w skutecznej pomocy
rodzinom uwikłanym w przemoc domowa ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości i form oddziaływania na osoby
podejrzane
o stosowanie
przemocy,
rozumienie
psychologiczne mechanizmów ich zachowań, zachowań
innych członków rodziny wobec sprawcy, szczególnie dzieci.
W sumie w ramach realizacji zadania przeprowadzono 3
warsztaty/grupy szkoleniowe w których uczestniczyło 52
policjantów:
I grupa: policjanci z: Brzozowa, Sanoka i Rzeszowa –
19 osób,
II grupa: policjanci z: Jarosławia, Strzyżowa, Przeworska –
15 osób,
III grupa: policjanci z: Mielca, Tarnobrzega i Kolbuszowej –
18 osób.

5 000,00

52

PODSUMOWANIE
Łącznie w 2015 r. roku z zaplanowanych do wykorzystania na realizację Wojewódzkiego Programu Przemocy w Rodzinie na lata 2014 –
2020 środków w wysokości 215 000,00 zł wydano 214 997,94 zł tj. 99,99 %.
Realizowano zadania w obrębie wszystkich celów określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014
– 2020.
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Tabela nr 8
Liczba organizacji, które
otrzymały
dofinansowanie w
ramach otwartego
konkursu ofert na
realizację Programu
8
Liczba organizacji
pozarządowych, które
otrzymały
dofinansowanie w trybie
art. 19a ustawy o pożytku
2
Inne

Plan na 2015 r.
środki
finansowe z
budżetu
województwa

Środki
finansowe z
innych źródeł,
PFRON

200 000,00

0,00

Wykonanie w 2015 r.1
Środki
środki
finansowe z
finansowe z
innych
budżetu
źródeł
województwa
PFRON
199 997,94
0,00

Uwagi2

0 000,00

15 000,00

0

15 000,00
-

1

stan na dzień 31.12.2015r.
2
np. liczba organizacji, które zrezygnowały z przyznanej dotacji, i inne.

Załącznik Nr 7
REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU NA RZECZ WYRÓWNYWANIA
I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W 2015 R.

SZANS

OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizuje zadania Samorządu Województwa określone w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Szczegółowo zadania te zostały w Wojewódzkim
Programie Na Rzecz Wyrównania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na Lata 2008-2020.
Podstawowym założeniem programu jest łagodzenie skutków niepełnosprawności poprzez nieustanne dążenie do wyrównania szans osób
niepełnosprawnych w stosunku do pełnosprawnych, rehabilitację społeczną i zawodową niepełnosprawnych, adaptację środowiska stosownie
do potrzeb tych osób. Zwiększenie dostępności do usług medycznych, a także wyczulanie społeczeństwa na problemy niepełnosprawnych.
Beneficjentami realizacji programu są osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunowie, otrzymujący pomoc w ramach zadań realizowanych
na rzecz osób niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa przy udziale organizacji pozarządowych działających na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020
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został przyjęty Uchwałą Nr XIX/317/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego
Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020,
zmienionej Uchwałą Nr VII/134/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia Wojewódzkiego
Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020.
Dokument ten wyznacza główne kierunki działań Samorządu Województwa Podkarpackiego w obszarze wspierania środowiska osób
niepełnosprawnych.
W programie określono pięć celów strategicznych, tj.:
1. Zintegrowanie działań podmiotów wspierających osoby niepełnosprawne.
2. Wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej.
3. Stwarzanie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych oraz pobudzania
aktywności zawodowej.
4. Tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
5. Prowadzenie stałego monitoringu potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dla każdego celu strategicznego opracowano cele operacyjne, określono działania oraz wskazano efekty tych działań.
WYKONANIE
W roku 2015 skupiono się na czterech priorytetach ww. Programu wynikających z trzech celów strategicznych tj.: 2, 3 i 4:
Cel strategiczny nr 2 – Wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej.
Cel operacyjny 2.1 – Poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej.
Cel operacyjny 2.2 – Wspieranie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji.
Cel strategiczny nr 3 – Stworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych oraz
pobudzania aktywności zawodowej.
Cel operacyjny 3.2 – Tworzenie klimatu do wzrostu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Cel strategiczny nr 4 – Tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
Cel operacyjny 4.2 – Wspieranie polityki informacyjnej w zakresie podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych.
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Obrane priorytety realizowane w 2015 r. zapisane zostały również w „Programie Współpracy Województwa Podkarpackiego z Organizacjami
Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2015” i zatwierdzone Uchwałą nr LIX/118/15
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 13 listopada 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie realizację
wytyczonych priorytetów powierzył organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 j.t) w trybie otwartego konkursu ofert w formie zadań dotacyjnych.
Zgodnie z zapisami wymienionej ustawy art. 5 ust. 1 „Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych,
o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi,
odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym
zadaniom tych organów” oraz zgodnie z ust. 2 tegoż artykułu „ Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności w formach:
1) zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie”.
Podmioty ubiegające się o możliwość dofinansowania realizacji zadań określonych w „Wojewódzkim Programie Wyrównywania Szans Osób
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020” prowadziły działalność statutową na rzecz osób
niepełnosprawnych, oraz działały na terenie Województwa Podkarpackiego.
Uchwałą nr 62/1346/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 czerwca 2015 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert, na który wpłynęło
41 projektów o łącznym zapotrzebowaniu na ich realizację 1 429 534,88 zł, natomiast kwota przeznaczona przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego na realizację Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu
Społecznemu na lata 2008-2020 w 2015 r. wynosiła 757 925,00 zł.
Wszystkie złożone projekty zostały poddane ocenie formalnej i wnikliwej ocenie merytorycznej przez Komisję Oceniającą Oferty powołaną
Uchwałą nr 76/1701/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 lipca 2015 r.
W dniu 4 sierpnia 2015 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr 80/1854/15 w sprawie w sprawie wyboru ofert i podziału
środków finansowych z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację w 2015 roku zadań z zakresu Wojewódzkiego Programu
Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020. Decyzją
Zarządu Województwa Podkarpackiego rekomendowanych pozytywnie zostało 23 najwyżej ocenionych projektów, które otrzymały
dofinansowanie w kwocie 757 925,00 zł.
Pozostałe 18 ofert nie otrzymały dofinansowania, z czego 14 ofert, nie spełniły kryteriów formalnych wymienionych i określonych w ogłoszeniu
o konkursie, 4 spośród ofert spełniających wymogi formalne zostało ocenione przez Komisję Konkursową, jako zakładające realizację celów
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konkursu w minimalnym zakresie tj. otrzymało poniżej 10 pkt. z ogólnej wartości merytorycznej zadania określonej w Kryteriach oceny
merytorycznej i zgodnie z pkt.X.2.d załącznika do Uchwały Nr 62/1346/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia
2 czerwca 2015 r. zostało odrzuconych i nie podlegało dalszej ocenie.

3. Cel strategiczny nr 2 - wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej,
Cel operacyjny nr 2.1 - poprawa dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji leczniczej
Lp.

Nazwa i adres organizacji

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

Liczba osób
objętych
wsparciem

1.

Polskie Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Jarosławiu
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarosław

„Stworzenie kompleksowych
warunków rehabilitacji leczniczej
dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej w OWI
i OREW PSOUU Koło
w Jarosławiu”

39 701,00

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Zakładu OpiekuńczoLeczniczego „Radosna Jesień”
w Przemyślu
ul. Jasińskiego 15
37-700 Przemyśl

”Rehabilitacja – Aktywność –
Samodzielność” poprawa
dostępu osób
niepełnosprawnych do
rehabilitacji leczniczej”

38 587,00

96 osób w tym
35 dzieci
niepełnosprawnych

3.

Towarzystwo Pomocy im. Św.
Brata Alberta Koło w Dębicy
ul. Słoneczna 1
39-200 Dębica

25 200,00

60 osób
niepełnosprawnych

RAZEM

„Pomóż lepiej i godniej żyć”

103 488,00

Około 550 osobowa
grupa dzieci
niepełnosprawnych

706

Efekty realizowanych zadań
- doposażenie placówek (OWI i OREW) prowadzonych
przez PSOUU Koło w Jarosławiu w niezbędny sprzęt
i pomoce do prowadzenia rehabilitacji ruchowej, terapii SI,
zajęć logopedycznych z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii, muzykoterapii,
- rozszerzono ofertę terapeutyczną placówek,
- dostosowanie metod terapeutycznych do potrzeb osób
z niepełnosprawnością intelektualną i
niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- zwiększono dostępność i jakość świadczonych usług
Głównym zamierzonym i osiągniętym rezultatem były
zabiegi z zakresu rehabilitacji leczniczej, zajęć
terapeutycznych z pedagogiem, psychologiem i logopedą
dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.
Zrealizowane zajęcia w pewnym stopniu ograniczyły
pogłębianie się niepełnosprawności a także nauczyły dzieci
wielozmysłowego odbierania rzeczywistości i
funkcjonowania w niej oraz pomogły w przezwyciężeniu
izolacji i braku zrozumienia przez otoczenie.
Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy, w celu
wyposażenia sali rehabilitacyjnej i pomieszczeń
pomocniczych. Dzięki realizacji zadania poprawione zostały
warunki niezbędne do leczenia niepełnosprawności,
aktywizacji zawodowej i społecznej. Został podniesiony
standard pobytu i warunków socjalno-bytowych
bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,
niepełnosprawnych, starszych i chorych.
-

4. Cel strategiczny nr 2 - wzrost efektywności wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji leczniczej,
Cel operacyjny nr 2.2 - wspieranie wczesnej diagnostyki i rehabilitacji
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Lp.

Nazwa i adres organizacji

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

Liczba osób
objętych
wsparciem

1.

Stowarzyszenie Pomocy
Społecznej „Ad Astram” w
Dębicy
ul. Mościckiego 26
39-200 Dębica

„Aktywność kluczem do zdrowia i
sukcesu”

40 000,00

48 dzieci
niepełnosprawnych

2.

Stowarzyszenie Park Inicjatyw
ul. Pl. Św. Floriana 2
38-130 Frysztak

„Wsparcie fizjoterapeutyczne dla
osób niepełnosprawnych z
terenu powiatów strzyżowskiego,
ropczycko-sędziszowskiego oraz
krośnieńskiego”

40 000,00

110 osób
niepełnosprawnych

3.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Przemyślu
ul. Pl. Dominikański 3,
37-700 Przemyśl

„Wczesna interwencja szansą na
lepsze jutro” – zajęcia
indywidualne dla dzieci
o zaburzonym rozwoju

40 000,00

20 dzieci
niepełnosprawnych

4.

Bieszczadzkie Stowarzyszenie
Na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej „Promyk
Nadziei” w Ustrzykach Dolnych
ul. Wyzwolenia 7
38-700 Ustrzyki Dolne

„Codzienna rehabilitacja dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej II”

19 798,79

22 dzieci
niepełnosprawne

5.

Związek Stowarzyszeń Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
Powiatu Rzeszowskiego
36-054 Mrowla 52

„Zakup sprzętu rehabilitacyjnego”

39 844,82

89 osób
niepełnosprawnych

Efekty realizowanych zadań
- zwiększenie dostępności pomocy specjalistycznej,
- poprawa samooceny u wszystkich uczestników,
- wzrost motywacji,
- wzrost wiary we własne siły uczestników projektu (dzieci
i rodziców)
- zwiększenie aktywności,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji,
- wzrost otwartości u uczestników projektu (dzieci
i rodziców),
- zwiększenie integracji dzieci z autyzmem i ich rodziców.
- poprawa stanu zdrowia osób niepełnosprawnych
korzystających ze wsparcia,
- złagodzenie skutków niepełnosprawności,
- zminimalizowanie negatywnych skutków bezczynności,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- dzięki wsparciu u uczestników nastąpiło wzmocnienie
samooceny.
Zorganizowane zajęcia terapeutyczne dla dzieci
o zaburzonym rozwoju przyczyniły się do lepszego
funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego. Dzieci
poczyniły widoczne postępy, które mają istotnie korzystny
wpływ na poprawę ich funkcjonowania. Najkorzystniejsze
dla dziecka o zaburzonym rozwoju są zajęcia twarzą
w twarz i takie zajęcia zostały zapewnione dzieciom
podczas zrealizowanego programu. Podczas zajęć
indywidualnych rodzice mogli zobaczyć, jak wiele można
osiągnąć poprzez systematyczną pracę i intensywną
stymulację oraz jak należy dążyć do wzrostu umiejętności
edukacyjnych i społecznych dziecka. Rodzice dziecka
uczestniczyli w zajęciach, obserwowali działania
i kontynuowali je w domu.
Dzięki zrealizowanemu zadaniu dzieci niepełnosprawne
miały możliwość nie tylko systematycznie się rozwijać, ale
także pokazać osiągnięte umiejętności i zaprezentować
zdobytą wiedzę z zakresu ekologii różnym grupom
społecznym, a przez test sprawdzający dla publiczności
ocenić swoją prezentację. Przygotowywanie nalepek
informacyjnych na każdy występ wpłynęło na poprawę
zręczności manualnej oraz polepszenie rozwoju
intelektualnego.
Dzięki realizacji zadania została zapewniona możliwość
bezpłatnego użyczenia sprzętu niezbędnego osobom
niepełnosprawnym w ich codziennej rehabilitacji
i funkcjonowaniu.
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6.

Stowarzyszenie dla Osób
Autystycznych i Ze Spektrum
Autyzmu „Ukryty Dar” w Dębicy
ul. Tuwima 1/31
39-200 Dębica

„Aktywni dla zdrowia”

36 000,00

32 osoby
niepełnosprawne

7.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
z Dysfunkcjami Rozwojowymi
„Bruno” w Rzeszowie
ul. Lenartowicza 9
35-051 Rzeszów

„Rehabilitacja i wsparcie
terapeutyczne dla dzieci
z dysfunkcjami rozwojowymi”

36 000,00

37 dzieci
niepełnosprawnych

8.

Stowarzyszenie Na Rzecz
Wspomagania Rozwoju Dzieci i
Młodzieży TITUM w Rzeszowie
ul. Kwiatkowskiego 48 a
35-311 Rzeszów

9.

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci
z Nadpobudliwością
Psychoruchową w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 1/5 a
35-033 Rzeszów

10.

Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
„Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej
ul. Wiejska 90
36-100 Kolbuszowa

35 937,00

115 dzieci
niepełnosprawnych

„Wykorzystanie nowoczesnej
metody Warnkego do pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi
w tym z ADHD”

21 385,60

38 dzieci
niepełnosprawnych

„Autyzm – przykłady dobrych
praktyk”

9 999,80

180

„Centrum terapii TITTUM”

- zwiększenie dostępności pomocy specjalistycznej,
- poprawa samooceny u wszystkich uczestników,
- wzrost motywacji,
- wzrost wiary we własne siły uczestników projektu,
- rozwinięcie umiejętności współdziałania w grupie,
- eliminowanie zaburzeń i umożliwienia dostępu do
rehabilitacji i specjalistycznej terapii,
- stymulowanie i usprawnienie funkcji psychoruchowych.
- promowanie prawidłowych wzorców, zachowań
i przeciwdziałanie chorobom układu nerwowego i ruchu,
- pozytywny wpływ na stan zdrowia i jego polepszenie wśród
uczestników projektu
- ograniczenie pogłębiania się niepełnosprawności wśród
uczestników zadania,
- poznawanie własnych możliwości i potencjałów, które
choroba czy upośledzenie umysłowe zaburzyło,
- pokonanie kolejnych szczebli edukacji szkolnej,
- zbudowanie wśród dzieci i ich rodziców poczucia wielkiej
wartości, wspólnoty, bezpieczeństwa i nadziei.
- zwiększenie uczestników zadania świadomości znaczenia
istoty wczesnej interwencji i jej wpływu na proces
rehabilitacji,
- polepszenie prawidłowego rozwoju procesów
poznawczych,
- zwiększenie koncentracji,
- usprawnienie strategii uczenia się dzieci
niepełnosprawnych,
- usprawnienie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
- wzrost poziomu umiejętności w zakresie czytania
i pisania,
- zwiększenie szybkości zapamiętywania,
- zmniejszenie ilości popełnianych błędów ortograficznych,
- polepszenie funkcji manualnych,
- polepszenie reakcji na bodziec,
- polepszenie łatwości przyswajania informacji,
- polepszenie koordynacji półkul mózgowych
- prezentacja środowisk zajmujących się pomocą,
wsparciem, diagnozą oraz terapią osób z autyzmem
i zespołem Aspergera,
- wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy polskimi
specjalistami a specjalistami z innych krajów w zakresie
metod i form pomocy,
- zapoznanie ze sposobami znajdowania i stosowania
zachowań alternatywnych,
- prezentacja sprawdzonych programów w pracy z uczniami
dysfunkcyjnymi,
- przygotowanie środowiska do długofalowych, nowych form
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RAZEM

318 966,01

691

pomocy obejmujących proces wspomagania.
-

5. Cel strategiczny nr 3 - stworzenie warunków do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych oraz
pobudzania aktywności zawodowej
Cel operacyjny nr 3.2 - tworzenie klimatu do wzrostu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Lp.

Nazwa i adres organizacji

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

Liczba osób
objętych
wsparciem

1.

Stowarzyszenie przy Zespole
Szkół im. Aleksandra Fredry
w Nozdrzcu
Nozdrzec 227
36-245 Nozdrzec

„Nowe kwalifikacje szansą na
rynku pracy”

39 561,70

20 osób
niepełnosprawnych

2.

Spółdzielnia Socjalna „Ogród
Dokumentów” w Jarosławiu
ul. Wilsona 6a/2
37-500 Jarosław

„Szkolenia dla osób z
niepełnosprawnością
intelektualną z zakresu
ogrodnictwa oraz produkcji
świec”

28 788,00

32 osoby
niepełnosprawne

3.

Stowarzyszenie KRIS
Kreatywność, Rozwój,
Innowacyjne Społeczeństwo
w Rzeszowie
ul. Naruszewicza 7/2
35-055 Rzeszów

„Daj życiu szansę…….”

31 232,00

72 osoby
niepełnosprawne

4.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej
ul. Kapitulna 1
37-700 Przemyśl

„Krok w Przyszłość”

28 112,00

45 osób
niepełnosprawnych

5.

Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom i Młodzieży „Caritas”
w Przemyślu

„Przełamać bariery”

28 174,09

48 osób
niepełnosprawnych

Efekty realizowanych zadań
- wzrost kompetencji społecznych u 20 osób w zakresie
umiejętności niezbędnych w poszukiwaniu pracy
i autoprezentacji,
- nabycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych
u 10 osób poprzez odbycie szkoleń zawodowych,
- wzrost poczucia własnej wartości i samopoczucia przez
uczestników zadania,
- poprawa standardu życia uczestników zadania,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu
osób niepełnosprawnych,
- nawiązanie nowych znajomości wśród uczestników
projektu.
- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu produkcji świec,
- nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ogrodnictwa

- rozwinięcie zainteresowań i pasji dostosowanych
poziomem trudności i możliwości fizycznych uczestników
zadania,
- nabycie nowych umiejętności przydatnych w codziennym
funkcjonowaniu a docelowo także na rynku pracy,
- stworzenie podstaw do dalszego rozwijania swoich
zainteresowań i umiejętności przez osoby niepełnosprawne
- ułatwienie komunikowania się z innymi ludźmi oraz
wyrażania siebie i swoich poglądów,
- wzrost poczucia własnej wartości,
- rozwinięcie umiejętności efektywnego nauczania
i kreowania postaw przedsiębiorczych,
- nabycie umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności
gospodarczej,
- nabycie umiejętności manualnych w pracy nad różnymi
formami plastycznymi.
- nabycie umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności
gospodarczej,
- nabycie umiejętności manualnych w pracy nad różnymi
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ul. ks. Piotra Skargi 6
37-700 Przemyśl
RAZEM

155 867,79

217

formami plastycznymi,
- rozwinięcie umiejętności efektywnego nauczania
i kreowania postaw przedsiębiorczych,
- wzrost poczucia własnej wartości,
-

6. Cel strategiczny nr 4 - tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych
Cel operacyjny nr 4.2 – wspieranie polityki informacyjnej w zakresie podnoszenia świadomości osób niepełnosprawnych
Lp.

Nazwa i adres organizacji

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

1.

Polskie Stowarzyszenie Młodzież
Sprawna Inaczej
ul. Artylerzystów 7
35-303 Rzeszów

2.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Razem
w Lubaczowie
ul. Słowackiego 9a/4
37-600 Lubaczów

„Tacy sami jak my”

21 932,00

3.

Stowarzyszenie Trampolina
Kariery w Rzeszowie
ul. Piłsudskiego 34
35-001 Rzeszów

„Wiem więcej”

40 000,00

„I ja potrafię być aktorem”

39 811,00

Liczba osób
objętych
wsparciem

150 osób
niepełnosprawnych

200 osób
niepełnosprawnych
w tym 40 dzieci
niepełnosprawnych

Około 4000 osób
niepełnosprawnych

Efekty realizowanych zadań
- promocja i poprawa wizerunku osób niepełnosprawnych,
- podniesienie świadomości społecznej w zakresie uznania
i dowartościowania tych osób,
- stworzenie możliwości osobom niepełnosprawnym
rozwijania się i pokazania swoich możliwości intelektualnych
w dziedzinie artystycznej,
- stworzenie możliwości zaprezentowania swoich możliwości
twórczych przed powszechnie znanymi i szanowanymi
aktorami,
- umożliwienie osobom niepełnosprawnym w uczestniczenia
w życiu społecznym i kulturalnym,
- poprawa koncentracji uwagi i koordynacji wzrokoworuchowej jego uczestników,
- stworzenie możliwości zaspokojenia potrzeb tworzenia,
wyrażania siebie i swoich emocji na scenie,
- rozwijanie wyobraźni i zdolności twórczych
oraz umiejętności samooceny i samokrytyki.
- poprawa wizerunku osób niepełnosprawnych,
- zwiększenie świadomości wśród uczestników projektu
o występujących barierach, z którymi borykają się osoby
niepełnosprawne,
- podniesienie wiedzy wśród osób niepełnosprawnych na
temat ulg i uprawnień im przysługujących,
- podniesienie samooceny uczestników projektu,
- integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.
- przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu osób
z niepełno sprawnościami, poprzez rozpowszechnianie
informacji dotyczących możliwości ich indywidualnego
rozwoju i prowadzenia niezależnego, samodzielnego życia
w integracji,
- przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania - potrzeb
i możliwości osób niepełnosprawnych oraz metod
i sposobów pracy z nimi,
- przełamanie stereotypów dotyczących osób
niepełnosprawnych,
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- dotarcie z potrzebną informacją do osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów zamieszkałych
na terenie objętym realizacją zadania,
- wspieranie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w maksymalnie niezależnym funkcjonowaniu poprzez
publikowanie informacji i porad przydatnych
w życiu codziennym,
- upowszechnianie wiedzy na temat niepełnosprawności
zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym
w środowisku: rodziców, rodzeństwa, osób
niepełnosprawnych, studentów i wolontariuszy,
- upowszechnianie najnowszych informacji o potrzebach
i możliwościach osób niepełnosprawnych ruchowo,
z upośledzeniem słuchu, wzroku i innymi dysfunkcjami,
formach i metodach ich wsparcia wśród osób zatrudnionych
w różnorodnych placówkach, pracowników administracji
publicznej oraz organizacji pozarządowych.

4.

Stowarzyszenie Miłośników
Cergowej
38-450 Dukla, Cergowa 157

„Niepełnosprawni – sprawni
w efektach i działaniu”

17 860,00

104 osoby
niepełnosprawne

5.

Stowarzyszenie RAZEM
Budy Głogowskie 26
36-060 Głogów Małopolski

„Podejdź bliżej”

34 000,00

120 osób
niepełnosprawnych

6.

Stowarzyszenie Nowa
Perspektywa w Rzeszowie
ul. 1000-lecia 8/1
35-511 Rzeszów

„Całkiem sprawny
niepełnosprawny”

36 000,00

Około 1000 osób
niepełnosprawnych

- wzmocnienie poczucia własnej wartości,
- zaspokojenie potrzeby kontaktów interpersonalnych,
- wzmocnienie motywacji do podejmowania nowych
wezwań,
- poprawa jakości życia,
- zdobycie umiejętności nawiązania i utrzymania kontaktów
społecznych oraz prawidłowej komunikacji,
- wzmocnienie u uczestników zadania poczucia
przydatności, aktywności oraz ciekawości.
- pokazanie, że osoby niepełnosprawne pomimo wielu barier
są takie same jak reszta społeczeństwa, mają podobne
pasje i zainteresowania, napotykają podobne problemy
w życiu społecznym i zawodowym,
- zbudowanie pozytywnego wizerunku osób
niepełnosprawnych,
- wzmocnienie pozycji społecznej osób niepełnosprawnych,
jako osób aktywnych, pełnych pasji, atrakcyjnych,
- promocja i rozwój idei wolontariatu na rzecz osób
niepełnosprawnych.
- przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu osób
z niepełnosprawnością, poprzez rozpowszechnianie
informacji dotyczących możliwości ich indywidualnego
rozwoju i prowadzenia niezależnego, samodzielnego życia,
- wzrost świadomości wśród osób niepełnosprawnych
z terenu województwa podkarpackiego oraz z najbliższego
otoczenia, bezpośrednich uczestników zadania. Było to
możliwe poprzez nabycie wiedzy dzięki informatorowi, który
został opublikowany w wersji papierowej oraz w formie
prezentacji multimedialnej na płycie CD,
- rozpowszechnienie najnowszych informacji o potrzebach
i możliwościach osób niepełnosprawnych ruchowo,

78

wróć

RAZEM

189 603,00

5574

z upośledzeniem słuchu, wzroku i innymi dysfunkcjami,
formach i metodach ich wsparcia wśród osób zatrudnionych
w różnorodnych placówkach, wśród pracowników
administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych,
- rozpowszechnienie wiedzy na temat niepełnosprawności
zarówno w wymiarze teoretycznym jak i praktycznym
w środowisku: rodziców, rodzeństwa, osób
niepełnosprawnych, studentów i wolontariuszy,
- stworzenie odpowiedniego klimatu dla osób
niepełnosprawnych w instytucjach tworzących
i wypełniających regulacje prawne dotyczące osób
niepełnosprawnych.
-

7. Cel strategiczny nr 4 - tworzenie warunków do wzrostu integracji społecznej osób niepełnosprawnych
Cel operacyjny nr 4.1 – wspieranie działalności na rzecz dostępu osób niepełnosprawnych do usług kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych

Lp.

1.

Nazwa i adres organizacji
Stowarzyszenie Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
„Iskierka” w Kolbuszowej Dolnej
ul. Wiejska 90
36-100 Kolbuszowa
RAZEM

Nazwa zadania

Festiwal Twórczości Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej
„Piosenka jest dobra na
wszystko”

Kwota wsparcia

10 000,00
10 000,00

Liczba osób
objętych
wsparciem
200 osób
niepełnosprawnych
200

Efekty realizowanych zadań
- pokazanie możliwości osób niepełnosprawnych, ich
wrażliwości i zdolności odczuwania emocji,
- zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa
i tolerancji w środowisku osób ze specjalnymi potrzebami
oraz ukazała te potrzeby społeczeństwu.
-

PODSUMOWANIE
Łącznie w 2015 r. na realizację Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu
Społecznemu na lata 2008-2020 zaplanowano środki w wysokości 777 925,00 zł, wydano 776 271,44 zł, tj. 99,79%, w tym środki w wysokości
19 999,80 zł zostały rozdysponowane na dotacje udzielane w trybie pozakonkursowym, tj. na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm./ przyznano dotację w trybie pozakonkursowym
dla dwóch podmiotów na kwotę 19 999,80 zł.
W roku 2015 przeprowadzono 5 kontroli w organizacjach realizujących zadania publiczne w ramach Wojewódzkiego Programu Wyrównywania
Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu. W efekcie przeprowadzonych postępowań kontrolnych
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sporządzono wystąpienia pokontrolne, w których wskazano uchybienia/nieprawidłowości oraz ustalono zwrot środków finansowych
pochodzących z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 1 000,00 zł wraz z odsetkami, jako dotację pobraną niezgodnie
z przeznaczeniem.

1. Data ogłoszenia konkursu 2 czerwca 2015 r. – Uchwała Nr 62/1346/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 czerwca 2015 r.
2. Data rozstrzygnięcia 14 lipca 2015 r. - Uchwała Nr 76/1701/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 lipca 2015 r.
Liczba organizacji, które
otrzymały dofinansowanie
w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację Programu
23
Liczba organizacji
pozarządowych, które
otrzymały dofinansowanie
w trybie art. 19a ustawy o
pożytku
2
Inne
1
2

Plan na 2015 r.
środki
finansowe
z budżetu
województwa

Środki
finansowe
z innych
źródeł
PFRON

757.925,00

Wykonanie w 2015 r.1
środki
Środki
finansowe
finansowe z
z budżetu
innych źródeł
województwa
PFRON

Uwagi2

756 271,64
-

19.999,80

19.999,80
-

stan na dzień 31.12.2015 r.
np. liczba organizacji, które zrezygnowały z przyznanej dotacji, i inne

ZAŁĄCZNIK 8
V. ODDZIAŁ - OŚRODEK ADOPCYJNY

REALIZACJA WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2014 - 2020
W 2015 R.
WPROWADZENIE
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Ustawa z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na samorządy każdego szczebla nowe
zadania z zakresu pieczy i ochrony rodziny. Jednym z zadań samorządu województwa jest opracowanie i wdrożenie programu na
rzecz dziecka i rodziny.
Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałą Nr LV/1073/14 z dnia 8 września 2014 roku Wojewódzki Program
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 oraz zostały zabezpieczone środki na jego realizację. Z uwagi
na brak dotychczasowego finansowania takich działań z budżetu województwa nie wskazano obszarów działań wymagających
szczególnego wsparcia.
Głównym celem w/w Programu jest: budowanie i rozwój zintegrowanego systemu wsparcia i pomocy rodzinie oraz pieczy
zastępczej w regionie.
Program określa też cele szczegółowe, którym przypisano odpowiednie działania, mające doprowadzić do realizacji przyjętych
założeń.
Środki finansowe na działania realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
na lata 2014 – 2020, pochodzą z budżetu Województwa Podkarpackiego.
WYKONANIE
Na realizację Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 w 2015r.
zaplanowano do wykorzystania środki w wysokości 100 000,00zł.
Osiągnięcie założonego celu głównego Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata
2014 – 2020, tj. poprzez:
2) udzielanie dotacji celowych dla podmiotów wymienionych w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)
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d) W ramach otwartych konkursów ofert:
 Dotacji udzielano na podstawie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Uchwałą Nr 74 / 1619 / 15 Zarządu Województwa
Podkarpackiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z zakresu
wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu
Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 - na kwotę 95 000,00 zł.
Na konkurs wpłynęło łącznie 4 oferty, wszystkie spełniały kryteria formalne.
Ostatecznie Uchwałą Nr 86 / 1974 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 sierpnia 2015r. wsparciem objęto 4
oferty na kwotę 36 957,36 zł z przeznaczeniem na:

Realizacja 2 celu szczegółowego p.n.: „Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i odpowiedzialnego
rodzicielstwa”.
Tabela nr 1
LP.

1.

Nazwa i adres
organizacji

Stowarzyszenie „Miłość
i Odpowiedzialność”
ul. Klasztorna 1
37-700 Przemyśl

Nazwa zadania

„Szczęśliwe
małżeństwo –
szczęśliwa rodzina.
Warsztaty dla
małżonków”

Kwota wsparcia

5 940, 00 zł

Liczba osób
objętych
wsparciem

150 osób

Efekty realizowanych zadań
W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
- jednodniowe warsztaty dla małżonków na temat: „Zasady
komunikacji w małżeństwie i rodzinie”, „Trudności i problemy w
komunikacji”, „Zadbaj o swoje małżeństwo”, „Rozwiązywanie
problemów – dialog małżeński, zasady dialogu”,
- przeprowadzono „Małżeńską godzinę szczerości”
- poradnictwo indywidualne, rozmowy indywidualne z
prowadzącymi warsztaty,
- warsztaty dla dzieci o tematyce: decupage, malowanie na szkle,
figurki gipsowe, wyroby z wikliny, warsztaty kulinarne,
- zorganizowano konkurs plastycznymi pt. „Moja rodzina to coś
fajnego, bo z kłopotami nie zostawia mnie samego” wraz z
nagrodami,
- zorganizowano wystawę prac powstałych podczas warsztatów,
- rodziny uczestniczące w warsztatach, otrzymały pakiet
uczestnika w postaci książek (poradników) pt. „Złamać szyfr czyli
jak zrozumieć małżonka” oraz „Małżeństwo na wirażu czyli jak
poruszać się w sytuacji kryzysowej”.
Zadanie skierowane było do całych rodzin: rodziców wraz z
dziećmi.
Realizacja zadania przyczyniła się m.in. do:
- uczestnicy warsztatów dla małżonków nabyli kompetencje
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2.

Stowarzyszenie na
Rzecz Kobiet Wsi
Krasne 36-007,
Krasne 743

„Sport to zdrowie,
każdy Ci to powie”

RAZEM

13 482,00 zł

ok 60 osób

19 422,00

210 osób

niezbędne do prawidłowej komunikacji służącej wzmacnianiu
więzi rodzinnych i pozytywnego rodzicielstwa poprzez: poznanie
kobiecego i męskiego stylu komunikacji, poznanie roli wzajemnej
akceptacji małżonków, poznanie sposobów na uleczenie relacji w
małżeństwie i rodzinie, poznanie prawidłowych zasad komunikacji
w rodzinie.
- uczestnicy nabyli umiejętności rozwiązywania problemów w
małżeństwie,
- dzieci uczestniczące w warsztatach aktywnie spędziły czas
wolny.
W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
- zajęcia sportowe: aerobik – zumba, trening na siłowni z
trenerem personalnym, trening samoobrony (w zajęciach brały
udział również dzieci i młodzież), kurs ratownictwa i pierwszej
pomocy,
- zorganizowano maraton aerobik – zumba wraz z konkursami i
poczęstunkiem,
- zorganizowano dyżur koordynatora do spraw przeciwdziałania
przemocy w rodzinie (punkt konsultacyjny),
Zadanie skierowane było do całych rodzin: rodziców wraz z
dziećmi.
Realizacja zadania przyczyniła się m.in. do:
- promocji spędzania czasu wolnego w sposób aktywny i zdrowy
poprzez organizację zajęć sportowych dla całych rodzin,
- wsparcia osób dotkniętych zjawiskiem rozpadu rodziny i
przemocy w rodzinie,
- podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat instytucji,
które udzielają pomocy osobom dotkniętym przemocą,
- zorganizowane zajęcia umożliwiły nawiązanie nowych
kontaktów, integrację oraz przyczyniły się do popularyzowania
zdrowego trybu życia.

Realizacja 3 celu szczegółowego p.n.: „Poprawa funkcjonowania rodziny ze zdiagnozowanymi problemami, będącej w kryzysie”
Tabela nr 2
LP.

1.

Nazwa i adres
organizacji

Nazwa zadania

Stowarzyszenie Razem
Budy Głogowskie 26

Młodzież na START

Kwota wsparcia

12 000,00

Liczba osób
objętych
wsparciem
45

Efekty realizowanych zadań
W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
- zorganizowano cykl zajęć edukacyjnych o tematyce rodzinnej -
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zajęcia dla młodzieży z pedagogiem,
- zorganizowano cykl warsztatów psychologicznych,
- zajęcia z choreoterapii – taniec kreatywny,
- zajęcia informatyczne z informatykiem doskonalące obsługę
komputera,,
- zorganizowano zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na rolkach,
- wyjazd do kina jako alternatywa dla ciekawego spędzania czasu
wolnego z rodziną, rodzeństwem oraz integracji z osobami
niepełnosprawnymi podczas wspólnego seansu i późniejszego
spotkania przy pizzy.
Zadanie skierowane było do młodzieży, członków ich rodzin oraz
uczestników warsztatów terapii zajęciowej w Kolbuszowej.

36-060 Głogów
Małopolski

Realizacja zadania przyczyniła się m.in. do:
- ukształtowania myślenia młodych ludzi oraz zwrócenia uwagi na
wartość i ważność więzi rodzinnych,
- przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej,
- zachęcania do wspólnych spotkań, wspólnego działania,
- istotne było zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z
empatią oraz akceptacją i zrozumieniem dla osób
niepełnosprawnych,
- zajęcia promowały zdrowy styl życia i wdrażały młodych ludzi do
aktywnego i twórczego działania,
- integracji uczestników oraz możliwość wspólnego spędzenia
czasu wolnego w ciekawy i przyjemny sposób z dala od
negatywnych wpływów środowiska rówieśniczego,
- integracji z osobami niepełnosprawnymi,
- warsztaty psychologiczne były formą rozwoju
psychospołecznego młodzieży w okresie adolescencji,
- promocji idei wolontariatu

12 000,00

RAZEM

45 osób

Realizacja 4 celu szczegółowego p.n.: „Poprawa funkcjonowania systemu pieczy zastępczej”
Tabela nr 3
LP.

1.

Nazwa i adres
organizacji
Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich Archidiecezji
Przemyskiej im. Św.
Józefa Sebastiana
Pelczara Biskupa
ul. Krasińskiego 24
37-700 Przemyśl

Nazwa zadania

„Potrzebuje wsparcia”
– szkolenie dla
kandydatów do
sprawowania funkcji
rodziny zastępczej

Kwota wsparcia

5 535,36 zł

Liczba osób
objętych
wsparciem

0

Efekty realizowanych zadań

Rezygnacja z dofinansowania - nie podpisano umowy z
oferentem.
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5 535,36

RAZEM

osób

 Dotacji udzielano na podstawie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Uchwałą Nr 84 / 1920 / 15 Zarządu Województwa
Podkarpackiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań z
zakresu wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i
Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 - na kwotę 45 000,00 zł.
Na konkurs wpłynęło łącznie 7 ofert, wszystkie spełniały kryteria formalne.
Ostatecznie Uchwałą Nr 111 / 2381 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 listopada 2015r. wsparciem objęto 6
ofert na kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na:
Realizacja 2 celu szczegółowego p.n.: „Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i odpowiedzialnego
rodzicielstwa”.
Tabela nr 4
LP.

1.

2.

Nazwa i adres
organizacji

Podkarpackie
Stowarzyszenie
Pracowników Pomocy
Społecznej
Ul. Rynek 18, 36-020
Tyczyn

Stowarzyszenie
Miłośników Cergowej
Cergowa 157
38-450 Dukla

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

Liczba osób
objętych
wsparciem

Efekty realizowanych zadań
W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
- warsztaty z psychologiem dla rodziców pt. „Jak mówić do dzieci,
żeby nas słuchały i jak słuchać, żeby do nas mówiły”,
- działania edukacyjne dla rodziców prowadzone przez
psychologa w formie poradnictwa specjalistycznego,
- opracowano oraz wydrukowano 517 egzemplarzy poradnika dla
rodziców pt. „Każdy może być dobrym i szczęśliwym rodzicem”.
Zadanie skierowane było do rodzin - rodziców.

„Każdy może być
dobrym i szczęśliwym
rodzicem”

7 963,00 zł

„Stawiamy na
rodzinę”

12 561,00 zł

ok 30 osób

105 osób

Realizacja zadania przyczyniła się m.in. do:
- wzmocniono profilaktykę na rzecz prawidłowego funkcjonowania
rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa, wzrosły kompetencje
rodzicielskie,
- zwiększono świadomość wychowawczą rodziców,
- wzrosły umiejętności wychowawcze rodziców,
- wzrosła wiedza na temat miejsc pomocy i wsparcia dla rodziny,
- zwiększono dostępność do poradnictwa specjalistycznego,
W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
- zajęcia z rękodzielnictwa - warsztaty haftu i robótek ręcznych,
- zorganizowano dwudniowy piknik rodzinny.
- przeprowadzono konkursy i zabawy integracyjne: konkurs gry w
tenisa stołowego, konkurs gry w bilard oraz piłkarzyki
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(przekazano nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów i
zabaw integracyjnych),
Zadanie skierowane było do całych rodzin: rodziców z dziećmi.
Realizacja zadania przyczyniła się m.in. do:
- zdobycia umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów
społecznych,
- pobudzania motywacji do podjęcia wspólnego działania
rodziców z dziećmi,
- integracji rodzin z różnych gmin,
- zacieśnienia więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi,
- promocji wartości rodzinnych, podkreślenia roli rodziny w
procesie wychowywania dzieci i młodzieży,
- upowszechnienia różnych form aktywizacji sportowej wśród
rodzin.

3

4

5.

Stowarzyszenie Park
Inicjatyw
Pl. Św. Floriana 2,
38-130 Frysztak

Głogów Golf Club
Ul. Piaski 41
36-060 Głogów
Małopolski

Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich

Superwizja jako
metoda doskonalenia
kwalifikacji
zawodowych oraz
gwarancja wysokiej
jakości usług w
sferze pomocy i
integracji społecznej

Piknik integracyjny:
Rodzina na start!!!

Piknik rodzinny
„Ciepło domowego

5 780,00 zł

4 303,00 zł

6 790,00 zł

0

ok 100 osób

130 osób

Rezygnacja z dofinansowania
oferentem.

- nie podpisano umowy z

W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
- jednodniowy piknik integracyjny, w trakcie którego
zorganizowano zajęcia sportowe w formie rywalizacji w
następujących dyscyplinach: golf, strzelnica, boulle, croquet,
siatkówka, kometka (przekazano nagrody zwycięzcom),
zorganizowano turniej golfa, przygotowano poczęstunek dla
uczestników pikniku, zorganizowano spotkanie ze znanym
sportowcem (Russelem Holmsem – zawodnik drużyny Asseco
Resovia), marsz z kijami Nordic walking.
Zadanie skierowane było do całych rodzin: rodziców z dziećmi
oraz dziadków z wnukami.
Realizacja zadania przyczyniła się m.in. do:
- zapoznania z nowymi dyscyplinami sportowymi, które mogą być
wykorzystywane do rekreacji rodzinnej,
- poznanie zasad „fair play” w sporcie i w życiu,
- nabycie wiedzy dotyczącej wpływu aktywności na zdrowie
fizyczne i psychiczne,
- ukazano wpływ podejmowania wspólnych aktywności na relacje
rodzinne i zacieśnienie więzi,
- dzięki zorganizowaniu piknikowi nastąpiła integracja
uczestników,
W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
- piknik rodzinny podczas którego zorganizowano 10 konkurencji
w ramach turnieju rodzin „Mamo, Tato baw się z nami”, pokaz

86

wróć

„AKTA”
Paderewskiego 154
35-328 Rzeszów

mini - golfa, 8 konkurencji w zawodach sportowych dla dzieci i
młodzieży,
- zorganizowano bezpłatny, mobilny punkt konsultacyjny- dyżur
pełnił prawnik, psycholog i pedagog.
Zadanie skierowane było do całych rodzin.

ogniska”

Efekty zrealizowanego zadania::
- edukacja prospołeczna, a w konsekwencji zmiana w sferze
postaw rodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych
uczestników pikniku,
- wspólny wypoczynek oraz wzmocnienie więzi rodzinnych,
- propagowanie spędzania czasu wolnego w rodzinnym gronie w
sposób aktywny,
- dostarczenie wiedzy na temat umiejętności radzenia sobie z
różnymi problemami, w tym: odreagowania napięć
emocjonalnych, budowania relacji z ludźmi, rozwiązywania
konfliktów,
- wdrożenie do pełnienia prawidłowych ról społecznych i
rodzinnych,
- podniesienie jakości kontaktów interpersonalnych,
- aktywizacja osób biernych i z niską samooceną,
- nabycie zachowania i wartości akceptowanych społecznie
- podniesienie jakości kontaktów interpersonalnych,
- uwewnętrznienie zasad społeczno – moralnych akceptowanych
przez ogół społeczeństwa.

37 397,00

RAZEM

365 osób

Realizacja 3 celu szczegółowego p.n.: „Poprawa funkcjonowania rodziny ze zdiagnozowanymi problemami, będącej w kryzysie”
Tabela nr 5
LP.

1.

Nazwa i adres
organizacji

Nazwa zadania

Stowarzyszenie
Podkarpacki Klub
Samorządności w
Rzeszowie
Warszawska 5/7
35-959 Rzeszów

„Bliżej siebie”

RAZEM

Kwota wsparcia

Liczba osób
objętych
wsparciem

7 603,00 zł

0

7 603,00

0

Efekty realizowanych zadań

Rezygnacja z dofinansowania - nie podpisano umowy z
oferentem.
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e)

tryb pozakonkursowy – zgodny z art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118)

W trybie pozakonkursowym w 2015 roku dofinansowaniem objęte zostały 2 oferty zgodnie z:
1) Uchwałą Nr 115 / 2472 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie uznania
celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Świąteczny weekend rodziny" przez Fundację Pomocy Dzieciom im. Stanisławy
Bieńczak w Brzozowie
Realizacja 2 celu szczegółowego p.n.: „Wzmocnienie profilaktyki na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny i odpowiedzialnego
rodzicielstwa”.
Tabela nr 6
LP.

1

Nazwa i adres organizacji

Fundacja Pomocy Dzieciom
im. Stanisławy Bieńczak w
Brzozowie
Ul. Kościuszki 23
36-200 Brzozów

Nazwa zadania

"Świąteczny weekend
rodzinny"

Kwota wsparcia

8 374,55 zł

Liczba osób
objętych
wsparciem

40 osób

Efekty realizowanych zadań
W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
-warsztaty artystyczno – edukacyjo – integracyjne
prowadzone przez lokalnych artystów i psychologa, podczas
których tworzone były ozdoby i kartki świąteczne oraz
prezenty dla podopiecznych fundacji, nieobecnych na
spotkaniu ze względu na stan zdrowia, dekorowane były
pierniki,
- przeprowadzono pogadankę o tematyce świątecznej,
tradycjach i kulturze lokalnej,
- zorganizowano także spotkanie świąteczne dla
uczestników warsztatów, podopiecznych fundacji, ich
rodziców i rodzeństwa.
- przygotowano film promocyjny ze Świątecznego weekendu
rodzinnego.
Zadanie skierowane było do podopiecznych fundacji – dzieci
wraz z rodzicami.
Realizacja zadania przyczyniła się m.in. do:
- zwiększyło się poczucie integracji pomiędzy członkami
rodzin,
- promocji wspólnego spędzania czasu wolnego rodziców z
dziećmi,
- integracji z osobami niepełnosprawnymi,
- wzrostu samooceny, zadowolenie i satysfakcja z efektów
pracy podczas warsztatów artystyczno – edukacyjnych,
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- zdobycie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowej,
lokalnej kuchni i obyczajów świątecznych

8 374,55

RAZEM

40 osoby

2) Uchwałą Nr 117/2537/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie uznania
celowości realizacji zadania publicznego pod nazwą "Bliżej siebie" przez Tarnobrzeskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Chorujących
Psychicznie "OGNIWO"
Realizacja 3 celu szczegółowego p.n.: „Poprawa funkcjonowania rodziny ze zdiagnozowanymi problemami, będącej w kryzysie”
Tabela nr 7
LP.

Nazwa i adres organizacji

Nazwa zadania

Kwota wsparcia

Liczba osób
objętych
wsparciem

1

Tarnobrzeskie
Stowarzyszenie na Rzecz
Osób Chorujących
Psychicznie "Ogniwo"
ul. Kościuszki 30/220,
39-400 Tarnobrzeg

"Bliżej siebie"

10 000,00

68 osób

Efekty realizowanych zadań
W ramach realizacji zadania przeprowadzono:
- spotkanie integracyjne dla rodzin, podczas którego
zorganizowano Mikołajkową zabawę taneczną (integracyjne
zabawy terapeutyczne, muzyczne, plastyczne, taneczne,
zręcznościowe).
- zorganizowano profesjonalną sesję fotograficzną dla
rodzin,
- spotkanie ze Świętym Mikołajem oraz przekazanie
dzieciom upominków,
- przekazano każdej rodzinie kwiatek - „drzewko szczęścia”
- zorganizowano artystyczne warsztaty integracyjne –
plastyczne z punktem malowania twarzy oraz integracyjne
warsztaty modelarskie,
- podczas spotkania rodziny miały możliwość skorzystania
ze specjalistycznego poradnictwa: punkt poradnictwa
psychologicznego, punkt poradnictwa zawodowego oraz
punkt poradnictwa dietetycznego.
Zadanie skierowane było do całych rodzin, w tym dzieci
niepełnosprawnych i ich rodziców oraz niepełnosprawnych
rodziców i ich dzieci.
Realizacja zadania przyczyniła się m.in. do:
- poprawy relacji rodzinnych, wzmocnienie więzi rodzinnych,
- dostarczenia rodzinom wiedzy i wsparcia , w tym:
zminimalizowanie napięć emocjonalnych, wzrost poczucia
bezpieczeństwa, wyciszenie negatywnych emocji, wzrost
poczucia własnej wartości, wzrost otwartości na siebie
nawzajem, zrozumienie wzajemnych potrzeb, nabycie
umiejętności organizowania czasu wolnego w sposób
atrakcyjny dla całej rodziny, pobudzanie zainteresowań
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nowymi możliwościami stymulacji , nabycie nowych
umiejętności artystycznych przez dzieci i ich rodziców,
- wzrost wiedzy i kompetencji rodzicielskich
- ukierunkowanie w zakresie opieki żywieniowej,
- dostarczenie doświadczeń kompensujących negatywne
starania, poszukiwanie pomocy i wsparcia,
- nabycie nowych doświadczeń poprzez zawarcie nowych
znajomości,
- nabycie większych kompetencji we wspieraniu
niepełnosprawnych dzieci, czy też dzieci z obciążeniem
niepełnosprawnością rodziców,
- pobudzenie aktywności i wzrostu samodzielności
niepełnosprawnych dzieci i ich rodziców

RAZEM

10 000,00

68 osób

PODSUMOWANIE

Na realizację Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020 przyznany
plan finansowy na rok 2015r. przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w kwocie 100 000,00 zł został zrealizowany w
wysokości 81 402,12 zł tj. 81,40%.
Kwota przyznanych środków na 2015r. nie została wydatkowana w całości z uwagi na rezygnację oferentów z przyznanego
dofinansowania (3 oferentów). Na pozostałą niewykorzystaną kwotę tj. 18 597,88 zł nie ogłoszono otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2015 w zakresie wsparcia dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej określonych w
Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 z powodów formalnych (brak
czasu na uruchomienie procedur konkursowych, zagrożenie prawidłowego wykonania zadań w terminie do końca roku
budżetowego).
Przyznany plan finansowy na rok 2015 w kwocie 100 000,00 zł na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 został obniżony o 14 590,00 zł, kwota ta została
przeniesiona na inne zadanie. Ostateczny plan finansowy wynosił 85 410,00 zł.
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W 2015 r. realizowano zadania w obrębie 2 celów szczegółowych określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 - 2020, pominięty został 1 cel szczegółowym tj. „Zidentyfikowanie obszarów
problemowych w zakresie funkcjonowania, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, 4 cel szczegółowy tj. „Poprawa
funkcjonowania systemu pieczy zastępczej” oraz 5 cel szczegółowy tj. „Rozwój form pomocy dla osób usamodzielniających się”, w

obrębie których beneficjenci nie podjęli się realizacji zadań.
Tabela nr 8
Liczba organizacji, które
otrzymały
dofinansowanie w
ramach otwartego
konkursu ofert na
realizację Programu
7
Liczba organizacji
pozarządowych, które
otrzymały
dofinansowanie w trybie
art. 19a ustawy o pożytku
2
3
1
2

Plan na 2015 r.
środki
finansowe z
budżetu
województwa

Środki
finansowe z
innych źródeł,
PFRON

100 000,00

0,00

Wykonanie w 2015 r.1
Środki
środki
finansowe z
finansowe z
innych
budżetu
źródeł
województwa
PFRON
81 402,12
0,00

Uwagi2
-

0,00

0,00

18 374,55

0,00

18 918,36

0,00

0,00

0,00

Podmioty zrezygnowały
z dofinansowania

stan na dzień 31.12.2015r.
np. liczba organizacji, które zrezygnowały z przyznanej dotacji, i inne



W 2015 roku skontrolowano realizację 2 zadań publicznych w ramach Wojewódzkiego Programu Wsparcia Rodziny i Systemu pieczy
Zastępczej na lata 2014 - 2020. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia oraz sformułowano
zalecenia pokontrolne.
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UCHWAŁA Nr 155 / 3214 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 8 marca 2016 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
za 2015 rok podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (DZ. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1
Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego sprawozdanie
z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej za 2015 r. w tym:
1. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie,
2. Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie,
3. Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
4. Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
5. Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
6. Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,
7. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof.
Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
8. Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof.
Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,
9. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie,
10. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie,
11. Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie,
12. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie - s.p. z.o.z.,
13. Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu - s.p. z.o.z.,
14. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie,
15. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
w Stalowej Woli,
16. Zbiorcze zestawienie uzyskanych przychodów i kosztów samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 r. ,
17. Zbiorcze zestawienie uzyskanych inwestycji, zobowiązań i należności
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 r.
- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 do Nr 17 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały
w

sprawie

przedstawienia

sprawozdania

rocznego

z

wykonania

planów

finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 r.
podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(DZ. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej, przedstawiają właściwemu Zarządowi jednostki samorządu terytorialnego
w terminie do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym, sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie
finansowym.
Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Zarząd jednostki
samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym
sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, stanowiące załącznik
w/w uchwały.
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Załącznik Nr 16

Zbiorcze zestawienie uzyskanych przychodów i kosztów samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej za 2015 r.

PRZYCHODY
Nazwa samodzielnego
publicznego zakładu opieki
Lp. zdrowotnej

2

Kliniczny Szpital Wojewódzki
Nr 1 im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie
Kliniczny Szpital Wojewódzki
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie

3

Wojewódzki Szpital im. Św.Ojca
Pio w Przemyślu

1

KOSZTY

Plan

Wykonanie

Wskaź
nik
wyk. %

179 988 000,00

175 779 836,12

97,66

190 545 000,00

189 189 784,34

99,29

-13 409 948,22

321 600 000,00

295 641 172,09

91,93

325 040 000,00

324 330 102,84

99,78

-28 688 930,75

122 262 800,00

119 424 141,70

97,68

130 122 800,00

136 044 737,41

104,55

-16 620 595,71

127 547 000,00

123 514 553,97

96,84

133 697 000,00

129 655 346,56

96,98

-6 140 792,59

64 851 000,00

69 835 184,88

107,69

76 911 000,00

77 117 424,75

100,27

-7 282 239,87

Plan

Wykonanie

Wskaź
nik
wyk. % Wynik finansowy

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

4 im. Jana Pawła II w Krośnie
5

Wojewódzki Szpital im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu

Podkarpackie Centrum Chorób

6 Płuc w Rzeszowie

26 924 670,49

26 924 430,31

100,00

30 372 664,66

30 320 017,52

99,83

-3 395 587,21

7

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespól
Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego
Kępińskiego w Jarosławiu

35 500 000,00

34 392 349,72

96,88

35 500 000,00

33 427 288,32

94,16

965 061,40

8

Wojewódzki Podkarpacki Szpital
Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza
Brzezickiego w Żurawicy

15 081 000,00

15 117 085,68

100,24

14 775 000,00

14 105 974,16

95,47

1 011 111,52

23 461 000,00

23 417 467,64

99,81

23 461 000,00

23 376 321,15

99,64

41 146,49

7 449 160,00

7 514 165,97

100,87

7 449 160,00

7 513 206,56

100,86

959,41

25 302 000,00

24 606 443,94

97,25

25 302 000,00

24 393 890,75

96,41

212 553,19

3 850 000,00

3 851 197,21

100,03

3 850 000,00

3 828 555,03

99,44

22 642,18

6 850 000,00

6 859 935,85

100,15

6 800 000,00

6 777 579,83

99,67

82 356,02

14 Uzależnień w Rzeszowie

1 671 000,00

1 670 722,45

99,98

1 671 000,00

1 658 262,12

99,24

12 460,33

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i
15 Współuzaleznienia w Stalowej Woli

3 080 000,00

3 017 928,00

97,98

3 080 000,00

3 009 297,11

97,70

8 630,89

965 417 630,49

931 566 615,53

96,49

1 008 576 624,66 1 004 747 788,45 99,62

-75 538 094,35

Wojewódzka Stacja Pogotowia

9 Ratunkowego w Rzeszowie
Wojewódzki Ośrodek Medycyny

10 Pracy w Rzeszowie
Wojewódzki Zespól Specjalistyczny

11 w Rzeszowie
Obwód Lecznictwa Kolejowego

12 w Rzeszowie
Obwód Lecznictwa Kolejowego

13 w Przemyślu
Wojewódzki Ośrodek Terapii

2 356 921,43
16 Ogółem:
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Załącznik Nr 17

Zbiorcze zestawienie uzyskanych inwestycji, zobowiązań i należności samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 r.

Inwestycje
Nazwa samodzielnego
publicznego zakładu opieki
zdrowotnej

Zobowiązania
w tym wymagalne

Należności
w tym
wymagalne

Plan

Wykonanie

Wsk.
Wykonania
w%

4 255 976,00

4 158 360,33

97,71

760 173,72 18 260 924,91

14 656 244,67

80,26

4 582 124,43

23,64

4 610 000,00

4 242 855,69

92,04

900 000,00

650 181,93

72,24

952 707,78

952 707,78

100,00

1 958 875,43

19,27

3 352 700,00

2 484 417,07

74,10

706 000,00

455 437,27

64,51

449 000,00

352 316,54

78,47

3 768 875,55

3 768 875,55

100,00

300 000,00

288 755,73

96,25

52 346,88

52 346,88

100,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

39 020,01

39,02

38 642 519,31

57,45

Lp.
1

Kliniczny Szpital Wojewódzki
Nr 1 im. Fryderyka Chopina
w Rzeszowie

2

Kliniczny Szpital Wojewódzki
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie

3

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca
Pio w Przemyślu

5

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie
Wojewódzki Szpital im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu

6

Podkarpackie Centrum Chorób
Płuc w Rzeszowie

4

7
8
9

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół
Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego
Kępińskiego w Jarosławiu
Wojewódzki Podkarpacki Szpital
Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza
Brzezickiego w Żurawicy

Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie

10

Wojewódzki Ośrodek Medycyny
Pracy w Rzeszowie

11

Wojewódzki Zespół
Specjalistyczny w Rzeszowie

12

Obwód Lecznictwa Kolejowego
w Rzeszowie

13

Obwód Lecznictwa Kolejowego
w Przemyślu

14

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnień w Rzeszowie

15

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia od Alkoholu i
Wspóluzależnienia w Stalowej Woli

16

Ogółem:

62 545 201,41

30 850 674,13

8 487 344,55

3 163 920,26

159 210 819,63

42 544 996,97

42 348 748,39
73 247 773,45
8 521 658,54

16 379 119,32
151 092,02 19 383 457,26

51 033 255,34

15 149 716,43

5 116 421,57

514 932,39

34 993 473,71

8 634 846,07

5 230 286,35

537 774,98

17 312 513,51

2 663 658,78

4 596 162,85

42 906,89

6 516 541,92

4 514 665,91

0,00
1 816 809,68

0,00 10 166 000,00
1 530 158,30

0,00

99 615,38

2 345 412,47

1 984 631,63

0,00

654 928,09

340 990,23

316 700,22

0,00

26 001,91

2 553 265,88

2 127 842,67

0,00

284 471,78

530 093,28

442 806,91

6,51

4 986,47

663 703,05

585 429,44

0,00

13 300,72

250 506,55

185 332,60

0,00

0,00

588 814,94

286 067,81

0,00

0,00

413 949 175,05

128 196 647,19

74 300 628,76

6 254 104,61 67 257 988,38

wróć
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UCHWAŁA Nr 157 / 3252 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 marca 2016 r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami
prawnymi za 2015 rok.
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1
Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego informacje o przebiegu
wykonania planów finansowych za rok 2015:
1.
2.
3.
4.

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie,
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu,
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rzeszowie,
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu

stanowiące załączniki Nr 1 – 4 do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć
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wróć
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INFORMACJA DOTYCZĄCA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
POZOSTAJĄCYMI W ZASOBIE WOJEWÓDZKIM ZA 2015 ROK
(okres sprawozdawczy 1.01.2015r. do 31.12.2015.)
I- ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI:
1. zwrot wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1062/7
o pow. 0.0412 ha położonej w Krośnie obręb Krościenko Niżne, zwrot
zwaloryzowanego odszkodowania w kwocie 2 097,34 zł – styczeń,
2. darowizna na rzecz Gminy Solina nieruchomości położonej w Solinie,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 183/4
o pow. 0,0335 ha z przeznaczeniem na cele infrastruktury drogowej, wartość
przedmiotu darowizny 3 209,00 zł – luty,
3. darowizna na rzecz Gminy Lubaczów nieruchomości oznaczonych jako działka
nr 293 o pow. 1,4367 ha położona w Budomierzu oraz działka nr 1209/2
o pow. 2,6662 ha położna w Krowicy Hołodowskiej z przeznaczeniem na cele
infrastruktury drogowej, wartość księgowa przedmiotu darowizny 200 239,07 zł –
marzec,
4. otrzymanie odszkodowania za przeniesienie z mocy prawa na własność na
rzecz Skarbu Państwa (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych)
położonej w Przeworsku oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 45/1 o pow. 0,2072 ha, odszkodowanie w wysokości
180 570,00 zł brutto – maj,
5. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Potok
gmina Jedlicze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 645/6 o pow. 4,23 ha, cena sprzedaży 222 200,00 zł - marzec,
6. sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Potok gmina Jedlicze
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 645/3
o pow. 1,8200 ha zabudowanej budynkiem administracyjnym z zapleczem
socjalno-magazynowym o pow. użytkowej 97,74 m2, budynkiem kotłowni
o pow. użytkowej 50,84 m2, budynkiem chlewni o pow. użytkowej 581,38 m2,
siedmioma obiektami szklarniowymi, cena sprzedaży 182 000,00 zł – czerwiec,
7. sprzedaż nieruchomości położonej w Krośnie obręb Krościenko Niżne przy
ul. Korczyńskiej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 1072/108 o pow. 0,8589 ha zabudowanej parterowym budynkiem
wirówek o pow. użytkowej 81,80 m2 z częściowym podpiwniczeniem, cena
sprzedaży 283 000,00 zł – czerwiec,
8. zwrot wywłaszczonej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1072/127
o pow. 0.1470 ha położonej w Krośnie obręb Krościenko Niżne, zwrot
zwaloryzowanego odszkodowania w kwocie 12 013,90 zł – lipiec,
9. zwrot wywłaszczonych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 1072/125
o pow. 0.0496 ha i 1072/128 o pow. 0,1315 ha położonych w Krośnie obręb
Krościenko Niżne, zwrot zwaloryzowanego odszkodowania w kwocie 9 858,91 zł
– lipiec,
10. przeniesienie na rzecz Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie prawa własności nieruchomości położonej
w Tajęcinie gmina Trzebownisko oznaczonej jako działka nr 425/19
o pow. 0,0339 ha oraz nieruchomości położonej w miejscowości Jasionka gmina
Trzebownisko składającej się z działek nr: 1867/161 o pow. 0,6522 ha, 1867/162
o pow. 0,6557 ha, 1867/185 o pow. 0,9340 ha. Na działkach nr 1867/161
str. 1
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i 1867/162 RARR SA rozpoczęła własnym kosztem i staraniem budowę obiektu
hali nr 4 w ramach projektu „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz
z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT)
III etap PPNT”, pozostałe działki są niezabudowane. Łączna wartość aportu
obejmująca wyłącznie wartość gruntu - 2 325 025,00 zł – sierpień,
11. darowizna na rzecz Skarbu Państwa – Starosty Przemyskiego nieruchomości
położonej w Malhowicach, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków
jako działka nr 426 o pow. 0,9303 ha z przeznaczeniem na realizację inwestycji
p.n. „ Budowa drogowego przejścia granicznego w Malhowicach”, wartość
przedmiotu darowizny 80 360,00 zł – sierpień,
12. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Jasionka
gmina Trzebownisko oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako
działki nr 1867/149 o pow. 0,1578 ha i 1867/150 o pow. 0,0225 ha, cena
sprzedaży 22 000,00 zł + podatek Vat 5 060,00 zł- wrzesień,
13. sprzedaż nieruchomości położonej w Dębicy obręb Zawada, oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 311/3 o pow.
0,0453 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej
164,81 m2 cena 28 593,20 zł (po udzielonej 80% bonifikacie) – wrzesień,
14. przejęcie przez Skarb Państwa działki nr 475/66 o pow. 0,0767 ha położonej
w Rudnej Małej (ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych) odszkodowanie w kwocie 165 384,00 zł
– październik,
15. sprzedaż na rzecz Gminy Krempna nieruchomości położonej w Krempnej
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 587/2
o pow. 0,0347 ha za cenę 506,00 zł + podatek Vat w kwocie 116,38 zł –
październik,
16. sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Potok
gmina Jedlicze oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 645/7 o pow. 0,26 ha, cena sprzedaży 35 400,00 zł – wrzesień,
17. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zaczernie
gmina Trzebownisko oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 1/28 o pow. 1,6371 ha cena sprzedaży 2 139 300,00 zł + podatek Vat
492 039,00 zł - listopad,
18. darowizna na rzecz Gminy Żurawica działek nr 1886/3 o pow. 0.0283 ha
i 1886/4 o pow. 0.1163 ha położonych w Żurawicy z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego, wartość księgowa
przekazywanych działek za dz. nr 1886/3 kwota 1 698 zł a za dz. nr 1886/4
kwota 6 978,00 zł – grudzień.
19. przejęcie przez Skarb Państwa działek nr 3144/1 o pow. 0.9314ha i 6112/1
o pow. 0.8813 ha położonych w Sokołowie (ustawa o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) wypłacono
70% odszkodowania w kwocie 2 199 448,55 zł– październik.
II – NABYCIE NIERUCHOMOŚCI:
1. nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa
nieruchomości położonej w Kielanówce, oznaczonej jako działka nr 404
o pow. 0,25 ha z przeznaczeniem pod drogę wojewódzką – czerwiec,
2. nabycie niezabudowanej działki nr 641/1 o pow. 0,0722 ha położonej
w Brzozowie (na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
wojewódzkich) cena 24 500,00 zł – lipiec,
str. 2
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3. nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Ropczycach
obręb
Pietrzejowa
oznaczona
jako
działka
nr 1803/5 o pow. 0,0089 ha, cena 1806,00 zł – lipiec
4. nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej
w Ropczycach obręb Pietrzejowa oznaczonej jako działki nr 1853/18
o pow. 0,0045 ha i 1853/20 o pow. 0,0018 ha, cena 1 498,00 zł – wrzesień,
III – ZAMIANA NIERUCHOMOŚCI:
1. przeniesienie na rzecz Gminy Miasto Rzeszów prawa własności lokalu
niemieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 2297,10 m2 usytuowanego w budynku
nr 1 przy ul. Targowej w Rzeszowie wraz ze związanym z tym lokalem
udziałem wynoszącym 229710/322642 części w nieruchomości wspólnej
objętej księgą wieczystą RZ1Z/00023536/9 o wartości rynkowej
4 043 700,00 zł oraz lokalu niemieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 35,21 m2
usytuowanego w budynku nr 3 przy ul. Targowej w Rzeszowie wraz ze
związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 6514/343290 części w
nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą RZ1Z/00031482/4
o wartości rynkowej 51 700,00 zł w zamian za przeniesienie na rzecz
Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości położonej
w Rzeszowie obr. 207 Śródmieście stanowiącej działkę nr 1098/2 o pow.
0,2952 ha o wartości rynkowej 1 256 685,00 zł + podatek Vat 289 037,55 zł,
zamiana za dopłatą na rzecz Województwa Podkarpackiego przez Gminę
Miasto Rzeszów kwoty 2 200 000,00 zł z tego 1 200 000,00 zł zapłata
odroczona do 30-11-2016r. – lipiec,
2. przeniesienie na rzecz Gminy Tarnobrzeg prawa własności nieruchomości
położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 159 A, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków obrębu 12 Tarnobrzeg jako działka ewid.
Nr 1507/37 o pow. 0,1056 ha objętej księgą wieczystą TB1T/00056550/8,
zabudowanej czterokondygnacyjnym budynkiem o pow. użytkowej 1212,2 m2
o wartości rynkowej 1 868 000,00 zł w zamian za przeniesienie na rzecz
Województwa
Podkarpackiego
prawa
własności
niezabudowanej
nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 206,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 4 Mokrzyszów jako
działka ewid. nr 1476 o pow. 0,1528 ha objętej księgą wieczystą
TB1T/00034299/0 o wartości rynkowej 163 053,00 zł, zamiana za dopłatą
przez Gminę Tarnobrzeg na rzecz Województwa Podkarpackiego kwoty
100 000 zł – wrzesień,
IV– ODDANIE NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIE:
1. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego
w Rzeszowie do 21/1020 części nieruchomości zabudowanej budynkiem
dydaktyczno-administracyjnym,
położonej
Rzeszowie,
oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Śródmieście jako działki
nr 1213/2 i 1213/3 o pow. łącznej 0.0668 ha, opłata roczna 195,00 zł – luty,
2. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie do nieruchomości położonej Rzeszowie przy ul. Szpitalnej,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1098/2
o pow. 0.2952 ha, opłata roczna 12 566,85 zł – sierpień,
3. ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Urzędu Marszałkowskiego
w Rzeszowie do 703/1020 części nieruchomości zabudowanej budynkiem
dydaktyczno-administracyjnym,
położonej
Rzeszowie,
oznaczonej
str. 3
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4.

5.

6.

7.

V

w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Śródmieście jako działki
nr 1213/2 i 1213/3 o pow. łącznej 0.0668 ha, opłata roczna 6 510,00 zł –
wrzesień,
ustanowienie nieodpłatnie trwałego zarządu na rzecz Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie na lokalu użytkowym nr 1
o pow. 590,37 m2 zlokalizowanym w budynku przy ul. Kościuszki 36
w Dębicy wraz z udziałem wynoszącym 59037/78862 w częściach wspólnych
budynku i prawie własności działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 481/67 o pow. 0,4207 ha– październik,
ustanowienie nieodpłatnie trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie na niezabudowanej
nieruchomości położonej w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 206 obręb
Mokrzyszów oznaczonej jako działka nr 1476 o pow. 0,1528 ha –
październik,
ustanowienie nieodpłatnie trwałego zarządu na rzecz Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu na nieruchomości oznaczonej
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki 1506 i 1512 o łącznej
powierzchni 0.2714 ha zabudowanej budynkiem oświaty położonej
w Przemyślu obr. 207 – październik,
przekazanie nieodpłatnie w trwały zarząd na rzecz Podkarpackiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie 1026 działek o łącznej powierzchni
467.1220 ha, wchodzących w zakresy pasów drogowych dróg wojewódzkich
– styczeń do grudzień.

– WYGASZENIE TRWAŁEGO ZARZĄDU, ROZWIĄZANIE UMÓW,
PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE,
ZRZECZENIE:
1. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Nauczycielskiego
Kolegium Języków obcych w Rzeszowie do 21/1020 części nieruchomości
zabudowanej
budynkiem
dydaktyczno-administracyjnym,
położonej
w Rzeszowie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu
Śródmieście jako działki nr 1213/2 i 1213/3 o pow. łącznej 0.0668 ha – luty,
2. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego Biura
Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie do nieruchomości obejmujących:
lokal niemieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 2297,10 m2 usytuowany w budynku
nr 1 przy ul. Targowej w Rzeszowie wraz ze związanym z tym lokalem
udziałem wynoszącym 229710/322642 części w nieruchomości wspólnej
i gruncie działki nr 1069/1 o pow. 0,1487 ha oraz lokal niemieszkalny nr 5
o pow. użytkowej 35,21 m2 usytuowany w budynku nr 3 przy ul. Targowej
w Rzeszowie wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym
6514/343290 części w nieruchomości wspólnej i gruncie działek nr 1070/4
o pow. 0,0598 ha i nr 1070/5 o pow. 0,1731 ha, położonych w obrębie nr 207
– Śródmieście – lipiec,
3. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie do nieruchomości położonej
w Malhowicach oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako
działka nr 426 o pow. 0,9303 ha – sierpień,
4. wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie do nieruchomości położonej
w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 159 A, oznaczonej w ewidencji gruntów
str. 4
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5.

6.

7.

8.

i budynków obrębu 12 Tarnobrzeg jako działka ewid. nr 1507/37
o pow. 0,1056 ha objętej księgą wieczystą TB1T/00056550/8, zabudowanej
czterokondygnacyjnym budynkiem o pow. użytkowej 1212,2 m2 – wrzesień,
wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Podkarpackiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie do nieruchomości położonej
w Dębicy obręb Zawada, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 311/3 o pow. 0,0453 ha zabudowanej budynkiem
o powierzchni użytkowej 164,81 m2– wrzesień,
wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Nauczycielskiego
Kolegium Języków obcych w Rzeszowie do 703/1020 części nieruchomości
zabudowanej
budynkiem
dydaktyczno-administracyjnym,
położonej
w Rzeszowie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu
Śródmieście jako działki nr 1213/2 i 1213/3 o pow. łącznej 0.0668 ha –
wrzesień,
wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Nauczycielskiego
Kolegium Języków obcych w Dębicy (w związku z likwidacją jednostki) do
nieruchomości zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. użytkowej
785,75 m2 położonej w Dębicy, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 481/25 o pow. 0.2591 ha – wrzesień,
zrzeczenie się przez Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny
w Żurawicy nieodpłatnego użytkowania działek 1886/3 o pow. 0.0283 ha
i 1886/4 o pow. 0.1163 ha położonych w Żurawicy – grudzień.
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SPRAWOZDANIE
z realizacji planu pracy Komisji Głównej Sejmiku Województwa
Podkarpackiego za 2015 r.
Komisja Główna Sejmiku Województwa Podkarpackiego została powołana Uchwałą
nr II/15/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa
Podkarpackiego. Skład osobowy Komisji Głównej uległ w trakcie roku zmianom.
W związku z rezygnacją ze stanowiska pana Bogdana Romaniuka Przewodniczącym
Sejmiku został wybrany pan Jerzy Borcz. Ponadto w trakcie roku został wybrany
a następnie odwołany ze stanowiska Wiceprzewodniczącego Sejmiku pan
Władysław Stępień, natomiast na jego miejsce powołano pana Macieja Lewickiego.
Komisja Główna od listopada 2015 r. obradowała w 6 – cio osobowym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jerzy Borcz
Czesław Łączak
Maciej Lewicki
Jerzy Cypryś
Wiesław Lada
Teresa Kubas - Hul

-

Przewodniczący Komisji,
Członek Komisji,
Członek Komisji,
Członek Komisji,
Członek Komisji,
Członek Komisji.

Komisja działała w oparciu o przyjęty przez Sejmik – Statut Województwa
Podkarpackiego, zakres działania Komisji jest zgodny z uchwalonym planem pracy
Komisji oraz Sejmiku. Komisja współpracuje z Departamentami Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zależności od tematyki jej
posiedzenia.
Podstawowym zakresem działania Komisji Głównej jest opiniowanie porządku obrad
sesji Sejmiku oraz przygotowanie corocznie Planu Pracy Sejmiku. Komisja przyjęła
Plan Pracy na rok 2015 na podstawie propozycji jej członków w dniu 13.02.2015 r.
Komisja wypracowała wnioski, stanowiska i opinie, w tym pod uchwały Sejmiku oraz
do Zarządu. Opiniowała m.in. projekty uchwał:
1. w sprawie nadania Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Józefowi
Michalikowi Metropolicie Przemyskiemu odznaki honorowej „Zasłużony dla
Województwa Podkarpackiego”,
2. w sprawie ustanowienia oznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa
Podkarpackiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu
noszenia”,
3. w sprawie nadania Panu Janowi Budziaszkowi odznaki honorowej „Zasłużony
dla Województwa Podkarpackiego”,
4. zmieniające Uchwałę Nr II/15/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji
Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
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5. wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw
Rzeczypospolitej Polskiej.
6. wynagrodzenia dla Marszałka Województwa Podkarpackiego,
7. upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Podkarpackiego,
8. „w sprawie
poparcia dla inicjatywy nadania Autostradzie A-4 nazwy
Autostrada Pamięci Żołnierzy Wyklętych”,
9. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r. wraz
z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego na lata
2016 – 2025.
10. stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego upamiętniającego 70.
Rocznicę powstania Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”,
Główną problematyką posiedzeń Komisji Głównej było:
1. Zaopiniowanie projektu porządku sesji Sejmiku.
2. Sprawy wynikające z bieżącej działalności Sejmiku.
3. Analizy obecności radnych na posiedzeniach komisji Sejmiku w I, II i III kwartale
2015 r.
4. Informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu województwa
podkarpackiego za I półrocze 2015 r.
5. Przedłożenie
informacji
o
oświadczeniach
majątkowych
złożonych
Przewodniczącemu Sejmiku i Marszałkowi Województwa Podkarpackiego
w 2015 r.
6. Opracowanie projektu Planu Pracy Komisji Głównej na 2016 r.
7. Opracowanie Planu Pracy Sejmiku na 2016 r.
8. Opracowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji
stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2016 rok.
9. Sprawy różne.

Opracowała:

Przewodniczący Komisji

Jowita Młynarczyk

Jerzy Borcz
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Sprawozdanie
z prac Komisji Rewizyjnej
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
za 2015r
Komisja Rewizyjna została powołana uchwałą II/6/14 z dn. 15.12.2014 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej:
1/ Mieczysław Miazga – Przewodniczący Komisji
2/ Jacek Magdoń - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3/ Wojciech Zając - Sekretarz Komisji
4/ Stefan Bieszczad – członek Komisji
5/ Joanna Frydrych – członek Komisji
6/ Andrzej Nepelski – członek Komisji
7/ Władysław Stępień - członek Komisji
Po zmianach osobowych jakie nastąpiły w trakcie roku aktualny skład Komisji to:
1/ Anna Huk
- Przewodnicząca Komisji
2/ Jacek Magdoń
- Zastępca Przewodniczącego Komisji
3/ Wojciech Zając
- sekretarz Komisji
4/ Stefan Bieszczad - członek Komisji
5/ Wiesław Lada
- członek Komisji
6/ Sławomir Miklicz - członek Komisji
7/ Andrzej Nepelski - członek Komisji
Komisja działa w oparciu o przyjęty przez Sejmik Statut Województwa
Podkarpackiego oraz Regulamin Sejmiku.
Zakres jej działania jest zgodny z planem kontroli na 2015 r., który Komisja przyjęła
na
podstawie
propozycji
Przewodniczącego
oraz
członków
Komisji.
Jednym z najważniejszych zadań Komisji wynikającym ze Statutu Województwa
Podkarpackiego
jest opiniowanie wykonania budżetu Województwa oraz
wystąpienie z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium dla Zarządu. Województwa.
W tej sprawie Komisja obradowała na posiedzeniu w dniu 7 maja 2015r., efektem
którego było opracowanie Opinii Komisji w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2014r., sprawozdania
finansowego za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 i informacji o stanie
mienia Województwa Podkarpackiego oraz wystąpienie z wnioskiem do Sejmiku
o udzielenie absolutorium dla Zarządu Województwa Podkarpackiego.
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Realizując plan kontroli na 2015r. Komisja przeprowadziła analizę przebiegu planów
finansowych wybranych instytucji podległych samorządowi województwa w zakresie
kultury, ochrony zdrowia, oraz PZDW.
W trakcie swoich prac Komisja zajmowała się wykorzystaniem dotacji
przekazywanych przez samorząd województwa dla jednostek samorządu
terytorialnego i innych z zakresu kultury oraz dziedzictwa narodowego.
Obszernym tematem była analiza sprawowania nadzoru przez Departament Dróg
i Publicznego Transportu Zbiorowego w zakresie dokonywanych płatności na rzecz
przewoźników z tytułu stosowania ulg.
Komisja zajmowała się również
kontrolą wybranych zadań inwestycyjnych
i nie inwestycyjnych z zakresu melioracji, infrastruktury transportowej oraz sportu
jak też analizą realizacji wybranych zadań z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego.
Ważną pozycją w pracach Komisji była też analiza realizacji planu dochodów
i wydatków budżetowych w obszarze służby zdrowia wraz z kontrolą wdrażania
programów restrukturyzacyjnych w jednostkach ochrony zdrowia podległych
samorządowi województwa.
Komisja dokonała również analizy wyników wybranych kontroli zewnętrznych
przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim i jednostkach podległych
samorządowi województwa w I półroczu 2015, w tym wykonania ewentualnych
zaleceń pokontrolnych oraz przeprowadziła analizę realizacji wybranych zadań
drogowych, w tym inwestycji realizowanych na drogach wojewódzkich wspólnie
z samorządami innych szczebli.
W październiku z inicjatywy Przewodniczącego Komisji Mieczysława Miazgi odbyła
się wizytacja Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Jasionce.
Komisja Rewizyjna, realizując roczny plan kontroli, w swoich pracach,
ocenach i opiniach brała pod uwagę kryteria zgodności z prawem, celowości,
rzetelności i gospodarności.

Opracowała:
Beata Skubicka-Kiełbasa

Przewodnicząca Komisji:
Anna HUK
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SPRAWOZDANIE
z prac Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
za 2015r.
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska
została powołana Uchwałą nr II/11/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 15.12.2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji
Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.
Po zmianach osobowych, jakie nastąpiły w trakcie roku Komisja pracuje
w następującym składzie:
1/ Stanisław Bajda – przewodniczący
2/ Władysław Stępień – wiceprzewodniczący
3/ Stanisław Bartman - - członek
4/ Lidia Błądek – członek
5/ Tomasz Bury – członek
6/ Maria Kurowska - członek
7/ Lucjan Kuźniar – członek
8/ Stanisław Kruczek - członek
9/ Marek Ordyczyński - członek
Komisja działa w oparciu o ustawę o samorządzie województwa oraz przyjęty
przez Sejmik Statut Województwa Podkarpackiego i Regulamin Sejmiku.
Zakres jej działania jest zgodny z rocznym planem pracy, który Komisja
przyjęła na podstawie propozycji jej członków oraz merytorycznych Departamentów.
Komisja ściśle współpracuje również z organizacjami i instytucjami
rolniczymi i około rolniczymi odpowiedzialnymi za sprawy podkarpackiego rolnictwa,
/m. in. PIR, PODR, Regionalny Związek Spółdzielni Rolnych w Rzeszowie, Stacja
Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu/.
Plan pracy Komisji został w ciągu roku zrealizowany na 14 posiedzeniach.
Jednym z priorytetów Komisji było działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego w województwie podkarpackim. W tej sprawie Komisja
kilkakrotnie występowała do Zarządu Województwa ze stosownymi propozycjami
i wnioskami jak też podejmowała swoje działania.
- W dniu 26 marca podjęła projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku
dot. podjęcia działań na rzecz zapewnienia finansowania ze środków Banku
Światowego inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej w zlewniach Wisłoki i
Widły Sandomierskiej.
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W październiku br. Komisja podjęła wniosek i wystąpiła do Zarządu w sprawie
korekty uchwały Nr XXV/451/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
24 września 2012r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
w województwie podkarpackim celem uaktualnienia terminów realizacji inwestycji –
modernizacji prawego wału Wisły 1 i Wisły 2.
W swoich pracach Komisja wielokrotnie wykazywała się troską o dobro
podkarpackiego rolnika podejmując liczne działania, między innymi stanowisko
w
sprawie
zmiany
ustawy
o
podatku
rolnym,
gdyż
ustawa
w dotychczasowym brzmieniu jest krzywdząca dla niektórych rolników, ze względu
iż mimo, że grunty spełniają wymogi ulgi ustawowej nie mogą z niej korzystać,
ponieważ miejscowość w której posiadają grunty nie spełnia kryteriów ustawy,
Komisja podejmowała też wiele stanowisk, które zostały przekazane do dalszej
realizacji Zarządowi Województwa, ważniejsze z nich dotyczyły między innymi:
- uwzględnienia w RPO Województwa Podkarpackiego w ramach osi innowacyjna
i konkurencyjna gospodarka – jako beneficjentów, którzy mogą korzystać z funduszy
Unii Europejskiej na promocję – także rolników i grupy producentów rolnych,
- zwiększenia środków przeznaczonych na grupy producenckie
oraz
o zorganizowanie konferencji
mającej na celu wypracowanie zadań
usprawniających rozwój grup producenckich
- umożliwienie dofinansowania w formie dotacji – spółek wodnych w zakresie
melioracji wodnych szczegółowych
- wystąpienie do Ministra Ochrony Środowiska z inicjatywą dotyczącą propozycji
rozwiązań systemowych w zakresie wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone
przez zwierzęta łowne
- promocja dotycząca scaleń gruntów.
Stałym elementem porządku obrad Komisji było opiniowanie projektów uchwał
Sejmiku Województwa Podkarpackiego, które należy do kompetencji Komisji.
Ponadto Komisja zapoznawała się i przyjmowała liczne informacje i sprawozdania
wynikające z przyjętego planu pracy jak np. :
- Informacja roczna dotycząca stanu wdrażania Programu
Operacyjnego
„Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich
2007-2013” w województwie podkarpackim,
- Informacja roczna dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych
realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- Sprawozdanie roczne z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata
2011-2016,
-Sprawozdanie z realizacji Planu Działania dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2012-2013,
- Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu oraz Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie,
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- Informacja na temat wsparcia spółek wodnych funkcjonujących na terenie
województwa podkarpackiego udzielanego przez Samorząd Województwa
Podkarpackiego,
- Roczne sprawozdanie finansowe Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale,
Sprawozdanie z wykonania rocznego planu finansowego Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- Informacja o realizacji „Programu
aktywizacji gospodarczo-turystycznej
województwa
podkarpackiego
poprzez
promocję
cennych
przyrodniczo
i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem
bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas”,
- Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Polityki Leśnej
Państwa na terenie województwa podkarpackiego, przez Regionalną Dyrekcję Lasów
Państwowych w Krośnie
- Informacja o realizacji zadań z zakresu szacowania i wypłacania odszkodowań za
szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na terenach nie wchodzących w skład
obwodów łowieckich,
- Informacja Polskiego Związku Łowieckiego na temat gospodarki łowieckiej
prowadzonej w województwie podkarpackim,
- Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie nt. skali szkód
wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry na terenie województwa
podkarpackiego,
- Informacja dotycząca
stanu i perspektywy wdrażania PROW 2014-2020,
- Informacja o realizacji scaleń na terenie województwa podkarpackiego,
- Ocena rozwoju gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych na terenie
województwa podkarpackiego.,
- Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom ze środków
ochrony gruntów rolnych.,
- Informacja na temat produktów tradycyjnych z terenu województwa podkarpackiego
wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Komisja w trakcie roku przyjęła również corocznie składane informacje na temat
działalności Agencji: Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa., Rynku Rolnego,
Nieruchomości Rolnych oraz Podkarpackiej Agencji Energetycznej.
Obszerny plan pracy Komisji na 2015r., licznie zapraszani goście, bogata
i różnorodna tematyka posiedzeń, jak też zaangażowanie członków w prace
i działania Komisji świadczą o jej dużym wkładzie na rzecz rozwoju Podkarpacia
oraz Samorządu Województwa.

Opracowała:

Przewodniczący Komisji:

Beata Skubicka-Kiełbasa

Stanisław BAJDA
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SPRAWOZDANIE
z realizacji planu pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej
i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego za 2015 r.
Komisja Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa
Podkarpackiego została powołana Uchwałą nr II/12/14 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa
Podkarpackiego. Pierwotnie Komisja pracowała w 5-cio osobowym składzie, jednak
w trakcie roku nastąpiły zmiany w jej składzie. Uchwałą Nr IV/73/15 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniającą uchwałę
numer II/12/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Województwa
Podkarpackiego – powołano do składu Komisji radnego Macieja Lewickiego.
Po objęciu mandatu posła RP przez radną Annę Schmidt – Rodziewicz odeszła ona
ze składu Komisji, zaś w związku z objęciem mandatu radnego przez Jacka Kotulę
i Sławomira Miklicza uzupełnili oni skład osobowy Komisji. /uchwała nr XVI/259/15
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 listopada 2015 r. zmieniającą
uchwałę Nr II/12/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Podkarpackiego/.
Komisji obradowała i pracowała w 7–io osobowym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wojciech Zając
Jerzy Borcz
Stanisław Kruczek
Dariusz Sobieraj
Maciej Lewicki
Sławomir Miklicz
Jacek Kotula

-

Przewodniczący,
Członek Komisji,
Członek Komisji,
Członek Komisji,
Członek Komisji,
Członek Komisji,
Członek Komisji.

Komisja działała w oparciu o przyjęty przez Sejmik – Statut Województwa
Podkarpackiego, zakres działania Komisji jest zgodny z uchwalonym planem pracy
Komisji oraz Sejmiku.
Komisja współpracuje z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz z Departamentem
Budżetu i Finansów w zakresie finansowania jednostek ochrony zdrowia, a także
z innymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
wynikającego z tematyki posiedzenia oraz z wszystkimi innymi jednostkami
odpowiadającymi na terenie województwa za ochronę zdrowia i politykę społeczną.
Komisja przyjęła Plan Pracy na rok 2014 na podstawie propozycji członków Komisji,
w uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
oraz Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w dniu
26.01.2015 r.
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W ramach swoich prac Komisja formułowała wnioski, stanowiska i opinie, w tym
dotyczące uchwał Sejmiku oraz adresowane do Zarządu. Na posiedzeniu w dniu 19
lutego 2015 r. Komisja zapoznała się z pismem Fundacji „SOS Życie” zawierającym
materiały dotyczące realizacji programów profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy
realizowanych na Podkarpaciu oraz przyjęła stanowisko wspierające realizację
współfinansowanie programu profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi i raka
szyjki macicy dla mieszkanek województwa podkarpackiego. Dotyczy to przede
wszystkim współfinansowania zakupu sprzętu diagnostycznego nowej generacji.
Główną problematyką posiedzeń Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej
i Społecznej było:
1. Profilaktyka chorób nowotworowych raka szyjki macicy i raka piersi wśród
kobiet na Podkarpaciu.
2. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w statutach podległych
podmiotów leczniczych.
3. Analizowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.
4. Stan przygotowań, wyzwania, perspektywy w związku z utworzeniem kierunku
lekarskiego na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.
5. Informacja o realizacji w roku 2014 Wojewódzkiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
6. Ocena wyników finansowych podległych podmiotów leczniczych za 2014 r.
i pierwsze półrocze 2015 r.
7. Ocena Strategii działania w ochronie zdrowia i pomocy społecznej pod
względem
zabezpieczenia
racjonalnego
finansowania
jednostek
i wyznaczenia priorytetów zadań.
8. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w statutach podległych
podmiotów leczniczych.
9. Opiniowanie propozycji dofinansowania ze środków przeznaczonych na
realizację zadań z Programu Zapobiegania Narkomanii.
10. Analizowanie realizacji budżetu województwa za pierwsze półrocze 2015 r.
w odniesieniu do ochrony zdrowia i opieki społecznej.
11. Analizowanie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych.
12. Analiza inwestycji w ochronie zdrowia finansowanych ze środków
samorządowych oraz środków unijnych.
13. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa podkarpackiego na 2016 rok.
14. Informacja o realizacji w 2014 r. Wojewódzkiego Programu Na Rzecz
Wyrównywania Szans Osób niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich
Wykluczeniu Społecznemu na Lata 2008-2020.
Komisja opiniowała również uchwały dotyczące m.in. oddania w najem, dzierżawę
przez jednostki podległe Samorządowi Województwa Podkarpackiego powierzchni,
które nie były potrzebne do prowadzenia podstawowej działalności, kandydatury do
składów Rad Społecznych jednostek z zakresu ochrony zdrowia podległych
Samorządowi Województwa, zmiany w statutach poszczególnych zakładów opieki
zdrowotnej podległych samorządowi województwa, ustalenia maksymalnej wysokości
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pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej dla jednostek zdrowia podległych
samorządowi, wprowadzenie etatów rezydenckich dla pielęgniarek i położnych,
rozwiązania problemu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń
medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne, stanowisko dotyczące
sytuacji w ochronie zdrowia na Podkarpaciu, oceniała zasoby pomocy społecznej
w województwie podkarpackim – 2014 rok. Ponadto zapoznała się z informacją na
temat zamiaru połączenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ze Szpitalem Miejskim
w Przemyślu, wyrażenie zgody na zawarcie aneksu do umowy, wydłużającego termin
realizacji zadania na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót
budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami
osób niepełnosprawnych. Opiniowała uchwały dotyczące wyrażenia zgody na
zawarcie aneksu do umowy, wydłużającego termin realizacji zadania na okres
dłuższy niż jeden rok budżetowy, na dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących
obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych;
powołania instytucji koronera; połączenie Obwodu Lecznictwa Kolejowego
w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ze Szpitalem
Miejskim
w Przemyślu; wsparcia szpitali klinicznych z terenu Województwa
Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020; uchwalenie „Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 20162023”; Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2016; funkcjonowania ratownictwa medycznego; płatności Narodowego
Funduszu Zdrowia za zrealizowane świadczenia medyczne przez podmioty lecznicze
w roku 2015 ponad limity zawarte w kontraktach; a także stanowisko Sejmiku
Województwa Podkarpackiego wyrażającego sprzeciw w związku z pominięciem
Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
w planowanych działaniach na rzecz rozwoju onkologii.

Różnorodna i obszerna tematyka planu pracy Komisji, licznie zapraszani goście oraz
duża frekwencja na posiedzeniach Komisji świadczą o dużej aktywności jej członków
oraz zaangażowaniu w pracę na rzecz województwa podkarpackiego.

Opracowała:

Jowita Młynarczyk

Przewodniczący Komisji

Wojciech Zając
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SPRAWOZDANIE
z realizacji planu pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia
Sejmiku Województwa Podkarpackiego za 2015 r.
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa
Podkarpackiego została powołana Uchwałą nr II/14/14 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego
Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia Sejmiku Województwa
Podkarpackiego.
Komisja obraduje i pracuje w niezmienionym 6 – cio osobowym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jacek Magdoń
Stanisław Bartman
Ewa Draus
Iwona Kołek
Władysław Ortyl
Dariusz Sobieraj

-

Przewodniczący Komisji,
Członek Komisji,
Członek Komisji,
Członek Komisji,
Członek Komisji,
Członek Komisji.

Komisja działała w oparciu o przyjęty przez Sejmik – Statut Województwa
Podkarpackiego, zakres działania Komisji jest zgodny z uchwalonym planem pracy
Komisji oraz Sejmiku.
Komisja współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w zakresie
analizowania sytuacji na rynku pracy, sprawozdań z realizacji komponentu
regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu oraz
aktywizacji osób bezrobotnych w celu zapobiegania patologiom społecznym, ze
służbami podległymi Podkarpackiemu Wojewodzie, Regionalnym Ośrodkiem Polityki
Społecznej w Rzeszowie, Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Komendą
Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza
Gorzechowskiego, 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława
Boruty-Spiechowicza, Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie
a także z innymi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego wynikającego z tematyki posiedzenia, oraz z wszystkimi innymi
jednostkami odpowiadającymi na terenie województwa za bezpieczeństwo
i porządek.
Komisja przyjęła Plan Pracy na rok 2015 na podstawie propozycji jej członków
w dniu 3.02.2015 r.
Komisja odbywając posiedzenia wypracowała wnioski, stanowiska i opinie,
w tym: skierowała wniosek do Zarządu Województwa z prośbą, aby Marszałek
Województwa Podkarpackiego wsparł starania mające na celu przebudowę
istniejącej, ale nieużytkowanej strzelnicy wojskowej, znajdującej się na terenie GOS
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„Staroniwa” przy ul. Strzelniczej w Rzeszowie lub budowy nowego obiektu (strzelnica
kryta). Istnienie takiego nowoczesnego obiektu jest niezbędne dla szkolenia Wojska
Polskiego, a także Związku Strzeleckiego „Strzelec” JP oraz klas mundurowych
w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Z pytaniem w tej sprawie wystąpiły do Ministra
Obrony Narodowej podkarpackie organizacje kombatanckie i strzeleckie, będące
w kontakcie z przewodniczącym komisji.
Głównymi zagadnieniami było szeroko pojęte bezpieczeństwo społeczne na
terenie województwa podkarpackiego. Komisja zapoznała się i przyjęła m.in.
następujące informacje:
1. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa podkarpackiego na 2016 rok.
2. Informacja szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie
dotycząca obronności na terenie województwa podkarpackiego i działań
Wojska Polskiego na rzecz społeczeństwa.
3. Informacja Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg.
Mieczysława Boruty-Spiechowicza na temat funkcjonowania brygady na
terenie województwa podkarpackiego i jej działań na rzecz społeczeństwa.
4. Informacja Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen.
bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu o stanie bezpieczeństwa
granic województwa podkarpackiego, będących granicami państwa.
5. Informacja Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu o stanie bezpieczeństwa
granicznego.
6. Analiza sytuacji na rynku pracy województwa podkarpackiego w 2014 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za
rok 2014.
8. Przedstawienie sprawozdania rocznego z realizacji komponentu regionalnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu za rok 2014.
9. Omówienie bieżących programów Kapitał Ludzki - Wojewódzki Urząd Pracy.
10. Informacja o sytuacji na rynku pracy oraz działaniach na rzecz łagodzenia
negatywnych skutków bezrobocia w celu zapobiegania patologiom
społecznym.
11. Efektywność wybranych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych w województwie podkarpackim w 2014 roku.
Komisja, realizując przyjęty plan pracy, odbyła także wyjazdowe posiedzenie
z tematem ocena bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Nr 986 TuszymaRopczyce-Wiśniowa, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia osuwiska
w Wielopolu Skrzyńskim.
Komisja bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z jej pracą
zamierza w przyszłym roku podjąć wysiłek, aby jeszcze bardziej zintensyfikować
i poszerzyć zakres swojego działania dążącego w kierunku zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa podkarpackiego.
Przewodniczący Komisji

Opracowała:
Jowita Młynarczyk

Jacek Magdoń
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Sprawozdanie
z realizacji planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku
Województwa Podkarpackiego za 2015 rok
Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa
Podkarpackiego została powołana Uchwałą Nr II /13 /14 z dnia 15.12.2014r. w
sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w składzie :
1. Anna Schmidt
2. Stanisław Bajda
3.Stanisław Bartnik
4.Maria Kurowska
5.Jacek Magdoń
6.Andrzej Nepelski
7.Maria Pospolitak

-

Przewodnicząca Komisji,
Członek Komisji
Członek Komisji,
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Członek Komisji.

Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybrała radnego pana Stanisława Bartnika
na Wiceprzewodniczącego Komisji. W trakcie roku do składu Komisji została
wybrana radna pani Joanna Bril i radny pan Maciej Lewicki . W tym składzie Komisja
pracowała do października 2015 roku, ponieważ pani Anna Schmidt –Rodziewicz –
Przewodnicząca Komisji została wybrana na posła Sejmu RP. Na Przewodniczącego
Komisji został wybrany radny pan Stanisław Bartnik.
W ciągu 2015 roku Komisja odbyła 16 posiedzeń, omawiając bardzo obszerne
i różnorodne zagadnienia związane z kulturą, edukacją i kulturą fizyczną, pracując na
podstawie
analitycznego planu pracy, do którego propozycję opracowała
Przewodnicząca Komisji, po uwzględnieniu sugestii Departamentu Edukacji i Nauki
oraz Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Komisja przyjęła
plan pracy na posiedzeniu w dniu 24.10.2013r. w układzie kwartalnym, tematyka
posiedzeń uzupełniana została o sprawy bieżące wynikające z pracy Sejmiku
i bieżących potrzeb.
W skład Komisji wchodzą min. dyrektorzy szkół, bądź nauczyciele szkół średnich
i wyższych, w związku z tym odpowiadają merytorycznie zakresowi działania Komisji,
co przekładało się w podejmowanych przez nią wnioskach i stanowiskach.
W posiedzeniach odbywających się w siedzibie Sejmiku uczestniczyła: pani
Krystyna Lech-Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu, pani Edyta Mucha p.o. Dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego oraz inni
dyrektorzy departamentów i jednostek, których dotyczyła tematyka posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała oprócz posiedzeń odbywanych w
siedzibie Sejmiku, posiedzenia wyjazdowe w jednostkach oświaty i kultury
prowadzonych przez Samorząd Województwa, w celu naocznego zapoznania się z
sukcesami i problemami poszczególnych jednostek. Komisja poparła formułę
posiedzeń wyjazdowych uwzględniając je w planie pracy i realizując je.
W dniu 23 kwietnia 2015 r. komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie w
Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lubaczowie i dokonała wizji lokalnej ww.
Ośrodka wraz z jego infrastrukturą a zwłaszcza pralnią, której stan techniczny
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wymaga kapitalnego remontu /modernizacji/. Ze względu na stan zdrowotny
wychowanków tego Ośrodka , konieczna jest realizacja ww. inwestycji. W związku z
tym Komisja wystąpiła do Zarządu Województwa o udzielenie Powiatowi
Lubaczowskiemu pomocy finansowej w wysokości 400 tys.zł / bez warunku różnicy
pomiędzy subwencją
a rzeczywistymi kosztami zapewniającymi
prawidłowe
funkcjonowanie /.
- 26 sierpnia 2015r Komisja odbyła kolejne posiedzenie wyjazdowe na zaproszenie
pana Stanisława Bardana dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej z
udziałem pana Wojciecha Buczaka – Wicemarszałka województwa i zapoznała się z
jego zbiorami, osiągnięciami oraz problemami a zwłaszcza brakiem magazynu na
przechowywanie zbiorów jak również nie uzupełnionego zbioru wsi rzeszowskiej, na
co szczególną uwagę zwracał dyrektor Bardan zaznaczając, że jeżeli nie uzupełnimy
budownictwa drewnianego w najbliższym czasie , to wsi rzeszowskiej nie będzie w
zbiorach muzealnych.
Komisja odbyła również posiedzenie z wszystkimi dyrektorami muzeów
prowadzonych przez samorząd województwa, na którym dyrektorzy tych instytucji
kultury zwracali uwagę na najistotniejsze problemy grupy zawodowej muzealników.
Wskazali główne obszary zagadnień wymagające szczególnej troski ze strony
organizatora są to m.in. : - kłopoty finansowe placówek muzealnych, zwiększenie
stopnia bezpieczeństwa poprzez licencjonowaną ochronę zewnętrzną, konieczność
zwiększenia dotacji celowej i podmiotowej, konieczność wsparcia ze strony
samorządów procesu cyfryzacji i udostępniania zbiorów, zwiększenie nakładów na
ratowanie budowli zabytkowych zwłaszcza budownictwa drewnianego. Zwracali
uwagę, że płace pracowników muzeów na podkarpaciu są jedne z najniższych w
skali kraju i powinny być zdecydowanie podwyższone.
W związku z tym Komisja wystąpiła do Zarządu Województwa o zwiększenie
środków finansowych w miarę możliwości budżetowych dla ww. instytucji kultury, w
celu zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania.Województwo Podkarpackie posiada bardzo dużo cennych, wysokiej klasy
zabytków a niektóre z nich wymagają natychmiastowych prac remontowych lub
konserwatorskich dlatego
Komisja wystąpiła
do Zarządu Województwa o
zwiększenie środków na konserwację i ochronę zabytków do kwoty 5 .000.000,00 –
zł. Biorąc pod uwagę rażąco niskie pobory pracowników jednostek kultury jak
również ich działalność promującą nasze województwo w kraju i za granicą. Komisja
uznaje za zasadne zwiększenie budżetu z przeznaczeniem m.in. na podwyżkę płac
ww. pracownikom, ponieważ kolejne zmniejszenie budżetu w zakresie kultury
prowadzi do dalszej degradacji pracowników instytucji kultury , którzy są najniżej
wynagradzaną grupą nie tylko wśród innych jednostek podległych samorządowi
województwa lecz również w skali kraju.
- Komisja na jednym ze swoich posiedzeń z udziałem pani Grażyny StojakPodkarpackiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków wysłuchała informacji ze
strony Pani Konserwator nt. sytuacji prawnej willi płk. Jana Stefana Kotowicza
usytuowanej przy ul. Dekerta w Rzeszowie. Wynika z niej, że stan techniczny willi
jest bardzo zły/ popękane rozspojone ściany/ i wymaga natychmiastowych prac
restauratorskich. Pomimo starań Pani Konserwator procedury wpisania jej do
rejestru zabytków przeciągają się w czasie, co będzie skutkowało podjęciem robót
budowlanych przez developera, które grożą zawaleniem się ww. willi.
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Wobec wybitnych zasług Pułkownika i znacznej wartości architektonicznej budynku
oraz niezmienionej kompozycji ogrodu, cała nieruchomość powinna zostać
zachowana w niezmienionej postaci. Komisja wystąpiła z wnioskiem w tej sprawie
do Zarządu Województwa.
Komisja wystąpiła do Zarządu Województwa z wnioskiem o podjęcie działań na
rzecz przesunięcia terminu naboru wniosków w ramach konkursu o dofinansowanie
projektów w ramach Działania 9.4 – Poprawa Jakości Kształcenia Zawodowego
Komisja opiniowała projekty uchwał w zakresie swojej działalności, przyjmowała
informacje i sprawozdania m.in. dot pracy merytorycznych Departamentów i
działalności wojewódzkich placówek kultury i edukacji.
Szukanie przez Przewodniczącego i członków Komisji optymalnych propozycji
rozwiązań problemów będących w zakresie działania Komisji, świadczy o rzetelnym
wypełnianiu mandatu radnego województwa , dbałości o wizerunek stolicy regionu
i całego województwa.
Opracowała

Przewodniczący Komisji

Maria Sarna

Stanisław Bartnik
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Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą,
Turystyki i Promocji
Sejmiku Województwa Podkarpackiego za 2015 rok

Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie powołana Uchwałą Nr II /9/14 z dnia 15.12.2014 r.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji
Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Komisja powołana w składzie:
1. Dorota Chilik

Przewodnicząca Komisji

2. Jerzy Cypryś

Członek Komisji

3. Lidia Błądek

Członek Komisji

4. Wojciech Buczak

Członek Komisji

5.Joanna Frydrych

Członek Komisji,

4.Iwona Kołek

Członek Komisji

7.Maria Pospolitak

Członek Komisji

Na pierwszym posiedzeniu Komisji w dniu 17 grudnia 2014 roku na
Wiceprzewodniczącą Komisji została wybrana pani Iwona Kołek.
Po zmianach, które nastąpiły w październiku po wyborach parlamentarnych
i uzyskaniu mandatu posła na Sejm RP ze składu Komisji odeszła pani Joanna
Frydrych oraz pan Wojciech Buczak , w ich miejsce do składu Komisji został wybrany
pan Sławomir Miklicz i pan Jacek Kotula. Komisja w tak zmienionym składzie
pracowała do końca 2015 roku.
Komisja przyjęła plan pracy w układzie kwartalnym, tematyka posiedzeń
uzupełniana była o sprawy bieżące wynikające z pracy Sejmiku i bieżących potrzeb.
W każdym posiedzeniu Komisji uczestniczył dyrektor Departamentu Promocji
i Współpracy Gospodarczej lub jego zastępca, dyrektorzy departamentów oraz
organizacji i stowarzyszeń jeżeli tematyka posiedzenia wymagała ich obecności.
Komisja w ciągu 2015 roku odbyła w sumie 13 posiedzeń, na których omawiała
bardzo
obszerne
i różnorodne
zagadnienia
związane
z
współpracą
międzyregionalną, promocją i turystyką, pracując na podstawie analitycznego planu
pracy, po uwzględnieniu sugestii Departamentu Promocji, Turystyki, Sportu
i Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Zarządu, oraz propozycji złożonych przez
członków Komisji, w tym wspólne posiedzenie z Komisją Kultury i Promocji Rady
Miasta Rzeszowa, na którym zaprezentowano w formie multimedialnego pokazu
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dotychczas zrealizowane wspólne projekty promocyjne miasta i województwa,
zarekomendowano również
projekty w zakresie
promocji gospodarczej
i turystycznej, które mogą być realizowane wspólnie przez miasto i województwo.
Przewodnicząca Komisji - pani Dorota Chilik odnosząc się do przedstawionego
planu działania przedstawiła swoje oczekiwania, które Komisja poparła, proponując:
- organizację mistrzostw Polski trekkingu w Sanoku/ złożyła w tej sprawie
interpelację, pomysł został pozytywnie przyjęty/,
zwróciła uwagę , że od 2011roku wydatki na turystykę drastycznie spadają,
dlatego w 2016 roku należy je zwiększyć,
- powinniśmy razem z partnerami zagranicznymi złożyć projekt w Programie
INTERREG, liderem mógłby być Urząd Marszałkowski i PROT. Za pozyskane
pieniądze moglibyśmy promować nasze dziedzictwo kulturowe oraz np. ginące
zawody. Do udziału w takim przedsięwzięciu można by było zaangażować młodych
ludzi, by mieli okazję zapoznać się z tymi zawodami, a być może zechcą je
wykonywać w przyszłości. Do takiej promocji mogłyby dołączyć nasze gminy
podkarpackie /których mamy 160/ ,
-- należy poszerzyć strefę małego ruchu granicznego tak, by został nią objęty Lwów.
Takie działanie byłoby bardzo korzystne dla nas gospodarczo.
Na tym wspólnym posiedzeniu Radni zwracali uwagę na brak promocji
Podkarpacia poza naszym regionem.
Pani Alicja Wosik zwracała uwagę, iż kampania promocyjna z prawdziwego
zdarzenia bardzo dużo kosztuje , nie ma dobrej promocji bez obecności w telewizji,
zwróciła również uwagę na brak w Rzeszowie oznakowania dla ruchu turystycznego.
Na swoich posiedzeniach Komisja opiniowała projekty uchwał m.in w sprawach:
-- w sprawie wyrażenia zamiaru podpisania porozumienia o współpracy między
Województwem Podkarpackim, Krajem Koszyckim, Krajem Preszowskim oraz
Komitetem Borsod-Abauj – Zemplen na rzecz budowy korytarza transportowego Via
Carpatia,
- w sprawie przystąpienia do realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji
Przestrzennej,
- w sprawie
podjęcia inicjatywy zagranicznej i zawarcia Porozumienia o
ustanowieniu partnerskich relacji pomiędzy Województwem Podkarpackim a
Regionem Autonomicznym Kuangsi – Czuang /Chińska Republika Ludowa/,
- w sprawie Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2014.,
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- w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu
EUROPA ŚRODKOWA 2014 – 2020,

INTERREG

- Komisja analizowała i opiniowała zasadność przynależności i finansowania DPW
w Brukseli.
- Komisja analizowała plan wyjazdów zagranicznych na kolejne kwartały 2015 r oraz
sprawozdania z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych przez UM
delegacji
zagranicznych - z udziałem dyrektorów departamentów, z których organizowane
były wyjazdy zagraniczne, wysłuchała informacji nt. stanu realizacji projektu ”Sieć
szerokopasmowa Polski Wschodniej.
-- wysłuchała informacji nt. działalności Podkarpackiej Regionalnej Organizacji
Turystycznej, Do tego tematu została zaproszona pani Alicja Wosik - Prezes
Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Różnorodna i obszerna tematyka planu pracy Komisji , licznie zapraszani
goście oraz aktywność członków komisji świadczą o dużej mobilności jej członków,
zaangażowaniu w działaniach na rzecz województwa podkarpackiego.

Opracowała

Przewodnicząca Komisji

Maria Sarna

Dorota Chilik

wróć

wróć
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KS-II.0011.2.3.2016.JRJ
Sprawozdanie z działalności
Komisji Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w okresie od 15 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku.
Komisja Rozwoju Regionalnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego
została powołana uchwałą Nr II/8/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku oraz uchwałą Nr
II/30/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku Sejmiku Województwa Podkarpackiego w
składzie: Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego pani Ewa Draus oraz
członkowie: pani Dorota Chilik, pani Iwona Kołek, pani Joanna Frydrych, pan
Tomasz Bury, pan Andrzej Nepelski, pan Wojciech Zając, pan Kazimierz Śnieżek,
pan Władysław Ortyl, pan Stanisław Kruczek oraz pan Jan Tarapata. Następnie w
dniu 30 marca na VI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w skład komisji
wstąpiła pani Joanna Bril, która podjęła mandat radnej związku z rezygnacją radnego
Kazimierza Śnieżka. Na wniosek Przewodniczącej Ewy Draus na posiedzeniu
Komisji Rozwoju Regionalnego w dniu 19 maja 2015 roku podjęto jednomyślną
uchwałę o wyborze radnego Jana Tarapaty na funkcję Wiceprzewodniczącego
Komisji. W związku z wyborem p. Joanny Frydrych na Posła do Sejmu RP - komisja
obecnie obraduje w składzie 10 osobowym.
Zadania do zrealizowania przez Komisję Rozwoju Regionalnego nakreślone
zostały w przyjętym planie pracy na rok 2015 oraz wynikały z zapisu § 50 pkt 2
Statutu Województwa Podkarpackiego, gdzie określono przedmiot prac komisji tj.
opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz
przyjmowanie bieżących informacji Zarządu Województwa w zakresie spraw
związanych
z rozwojem regionalnym, programami strategicznymi rozwoju
województwa oraz planami zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym
Komisja Rozwoju Regionalnego w w/w roku sprawozdawczym odbyła szereg
posiedzeń, w których realizowała działania wymienione poniżej:
Na swoim pierwszym w kadencji posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2014 r. po
wysłuchaniu informacji udzielonej przez panią Janinę Jastrząb Skarbnika
Województwa Podkarpackiego komisja zaopiniowała pozytywnie Projekt Uchwały
Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok w zakresie działów: 150 –
Przetwórstwo przemysłowe, 500 – Handel, 710 – Działalność usługowa, 720 –
Informatyka 730 – Nauka, 750 – Administracja publiczna, 758 – Różne rozliczenia wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2015-2025.
Na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2015 r. członkowie komisji wysłuchali
informacji Zarządu Województwa Podkarpackiego w zakresie wyników „Raportu
rocznego z realizacji Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020”. Raport
ocenił stopień realizacji Strategii po roku wdrażania, w tym wykazał ocenę trafności i
zasadności doboru wskaźników, ocenę jego skuteczności w realizacji Strategii na
poziomie priorytetów tematycznych, udzielił odpowiedzi na pytania badawcze, tj. w
jakim stopniu cele i priorytety tematyczne określone w Strategii przełożyły się na
efekty prorozwojowe. Ponadto Komisja przyjęła informację nt. stanu przygotowań do
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20142020 oraz uzgodniła plan pracy na rok 2015.
Na kolejnym posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 r. komisja przyjęła informację
Marszałka Władysława Ortyla o stanie wdrażania w zakresie osi priorytetowych II-VII
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013 wg stanu na 31 grudnia 2014 r. oraz informację w zakresie realizacji projektu
„Sieć Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE)” w województwie
podkarpackim. Na posiedzeniu wystąpili prelegenci sieci centrów, którzy przedstawili
usługi pro-eksport, pro-biz, podmioty współpracujące z COIE, efekty dotychczasowej
działalności w tym na przykładzie kanadyjskiej firmy Heli One z sektora lotniczego. W
dyskusji z ekspertem udzielono informacji o kwestiach prawnych oraz organizacji
spotkań z firmami, oczekiwaniu pracodawców oraz dostępności pracowników. W
kolejnej informacji nt. Regionalnej Strategii Inteligentnych Specjalizacji” wskazano
kryteria wyboru „Inteligentnych Specjalizacji” do wykorzystanie potencjału
gospodarczego, ścisły związek inteligentnej specjalizacji z potencjałem badawczorozwojowym regionu oraz istniejące zasoby endogeniczne, gdzie zaznaczono
obecność oraz perspektywę rozwoju silnych klastrów.
Na kolejnym posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2015 r. komisja przyjęła
informacje w zakresie założeń, harmonogramu oraz finansowania Programu
Strategicznego Błękitny San. Prezes Adam Pęzioł
poinformował nt. genezy
powstania programu związanej z powołaniem stowarzyszenia Gmin Błękitny San,
oraz o planach kompleksowego uregulowania gospodarki wodno – ściekowej w
gminach położonych wzdłuż rzeki San w celu uzyskania czystości wody w Sanie.
Ponadto komisja przyjęła informację nt. stanu realizacji Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych oraz stanu realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa
Podkarpackiego. Jednocześnie Komisja Rozwoju Regionalnego podjęła stanowisko
wyrażające zaniepokojenie przebiegiem przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla
polskiej armii. Stanowisko zostało przekazane i odczytane przez Przewodniczącą
Komisji na nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Mielcu.
Kolejne posiedzenie odbyło się w Weryni – Pałacu w siedzibie
Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk
Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego - Werynia 502 koło Kolbuszowej.
Komisja na posiedzeniu wyjazdowym zajęła się zaopiniowaniem projektu uchwały w
sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020 na rzecz Inteligentnej specjalizacji (RIS3) oraz informacją nt.
zarządzania i planów rozwoju Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego w
Rzeszowie. Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele samorządów powiatu
kolbuszowskiego, gospodarz spotkania Prof. dr hab. Marek Koziorowski Dziekan
Instytutu Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu
Rzeszowskiego, Prof. dr hab. inż. Czesławowi Puchalski Prorektor Uniwersytetu
Rzeszowskiego oraz Prezes RARR Janusz Fudała. Komisja w swoim stanowisku
poparła rozbudowę Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego – IV etap
budowa inkubatora biotechnologicznego w Kolbuszowej oraz zarekomendowała
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracowanie i złożenie stosownego
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projektu na pozyskanie funduszy. Komisja Rozwoju Regionalnego uznała, że
zasadnym jest rozszerzenie Parku Naukowo Technologicznego o tereny
zlokalizowane w Gminie Kolbuszowa przeznaczone na budowę Inkubatora
Biotechnologicznego w Kolbuszowej. Jego celem będzie stworzenie dogodnych
warunków do rozwoju badań naukowych i ich komercjalizacji poprzez działalność
gospodarczą dla absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki
Rzeszowskiej, które kształcą studentów w dziedzinie biotechnologii, chemii,
medycyny i kierunków pokrewnych. Jednocześnie funkcjonowanie inkubatora
biotechnologicznego pozwoli wspierać absolwentów Uczelni poprzez doradztwo
specjalistyczne, dotacje kapitałowe oraz pomieszczenia na własną działalność
gospodarczą. Prowadzona w przyszłym inkubatorze działalność badawczo-naukowa
i przemysłowa pozwoli wykorzystać i rozwinąć istniejący potencjał podkarpackich
uczelni, a szczególnie Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz jednocześnie wzmocni
innowacyjność regionalnej gospodarki. Wsparcie dla realizacji inwestycji
zadeklarował Starosta Kolbuszowski wraz z Radą Powiatu, które zaoferowały
przygotowany i uzbrojony teren na budowę Inkubatora Biotechnologicznego,
Burmistrz Kolbuszowej wraz Radą Miasta, które zaproponowały wsparcie kapitałowe
inwestycji w kwocie 500 tys. zł, oraz wieloletnie ulgi i zwolnienia podatkowe, a także
pokrycie wszystkich kosztów eksploatacji infrastruktury drogowej i wodnokanalizacyjnej. Ponadto obecni wójtowie gmin powiatu Kolbuszowskiego
zadeklarowali wsparcie kapitałowe przedsięwzięcia w miarę swoich możliwości
budżetowych.
Na kolejnym posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2015 r. komisja procedowała
przyjęcie informacji nt. realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w roku 2014 oraz nt. stanu
przygotowań ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Komisja wystosowała
uzgodnione stanowisko do pana Wiesława Dronki Prezesa Stowarzyszenia ROF
oraz do pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego w
sprawie wzajemnej współpracy wszystkich zaangażowanych jednostek samorządu
terytorialnego oraz Stowarzyszenia ROF w zakresie wdrażania instrumentu
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego.
Na kolejnym posiedzeniu w dniu 24 listopada 2015 r. komisja przyjęła
informację o realizacji Strategii rozwoju województwa - Podkarpackie 2020,
informację o stanie wdrażania w zakresie osi priorytetowych II-VII Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wg stanu
na 31 grudnia 2014 r., informację nt. aktualnego stanu wdrażania I osi priorytetowej
RPO WP na lata 2007-13 oraz na lata 2014-2020 oraz informację nt. projektów
pozakonkursowych planowanych do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020.
Ponadto na posiedzeniu przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego
zaprezentowali
„Program Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa
Podkarpackiego”. Komisja podjęła stanowisko w sprawie proponowanych zmian
dotyczących rozwoju sieci dróg krajowych na terenie województwa podkarpackiego
do najbliższej aktualizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
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oraz Dokumentu Implementacyjnego do Krajowej Strategii Rozwoju Transportu
Komisja wyraziła postulat
aby w ramach najbliższej aktualizacji Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jak również Dokumentu
Implementacyjnego do Krajowej Strategii Rozwoju Transportu, uwzględnić przede
wszystkim w ramach proponowanego rozwoju sieci dróg krajowych następujące
drogi: DK9, DK28, DK73, S19 ze szczególnym uwzględnieniem DK9, gdyż są to
kluczowe ciągi komunikacyjne na obszarze województwa podkarpackiego, które w
chwili obecnej stanowią najbardziej uciążliwe „wąskie gardła” w szeroko rozumianej
poprawie zewnętrznej dostępności przestrzennej regionu. Ponadto komisja
skierowała swoje propozycje zmian do programu rozwoju transportu m.in. w zakresie
podejmowania działań liniowych a nie o charakterze punktowym, zwróciła uwagę na
dobre powiązania w zakresie poprawienia warunków rozwoju obszarów peryferyjnych
i obszarów wymagających szczególnego wsparcia ze względu na równoważenie
procesów rozwojowych w województwie.
Na ostatnim posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2015 r. komisja zaopiniowała
Projekt Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok wraz z
projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata
2015-2025.
W przeciągu okresu sprawozdawczego Komisja Polityki Regionalnej Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w pełni zrealizowała założony plan pracy. Komisja
obradowała na 8 posiedzeniach, gdzie zaopiniowała 7 projektów uchwał Sejmiku
Województwa Podkarpackiego, przyjęła 23 informacji sprawozdawczych oraz 8
informacji bieżących w sprawach merytorycznych wynikających ze statutu, wniosków
własnych oraz planu pracy.
Rzeszów, dnia 23 lutego 2016 roku.
Przewodnicząca Komisji
Ewa Draus
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Sprawozdanie z działalności
Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w okresie od 15 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku.
Komisja Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego została
powołana uchwałą Nr II/10/14 z dnia 15 grudnia 2014 roku Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w składzie: Przewodnicząca Komisji Gospodarki i Infrastruktury pan
Stefan Bieszczad oraz członkowie: pan Wojciech Buczak, pan Wiesław Lada, pan
Marek Ordyczyński pan Mieczysław Miazga. Następnie w dniu 19 grudnia 2014 roku
na III sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w skład komisji wstąpił pan Jan
Tarapata. Na wniosek Przewodniczącego Stefana Bieszczada na posiedzeniu
Komisji Gospodarki i Infrastruktury w dniu 29 grudnia podjęto jednomyślną uchwałę
o wyborze radnego Mieczysława Miazgi na funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji.
W związku z wyborem p. Mieczysława Miazgi oraz pana Wojciecha Buczaka na
Posłów do Sejmu RP oraz uzupełnieniem składu o radnych pełniących członków
Zarządu Województwa Podkarpackiego tj. pana Bogdana Romaniuka i Lucjana
Kuźniara - komisja obecnie obraduje w składzie 6 osobowym.
Zadania do zrealizowania przez komisję nakreślone zostały w przyjętym planie
pracy na rok 2015 oraz wynikały z zapisu § 50 pkt 4 Statutu Województwa
Podkarpackiego, gdzie określono przedmiot prac komisji tj. opiniowanie projektów
uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanie bieżących
informacji Zarządu Województwa w zakresie spraw związanych z rozdziałem
środków budżetowych na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury w
województwie oraz na zarządzanie siecią dróg na terenie Województwa, planów
inwestycyjnych na realizację dróg i autostrad w Województwie, opiniowanie zasad
dotyczących gospodarowania nieruchomościami Województwa, oraz zadań
Województwa w zakresie infrastruktury, transportu drogowego, kolejowego i
lotniczego. W związku z tym Komisja Gospodarki i Infrastruktury w w/w roku
sprawozdawczym odbyła szereg posiedzeń, w których realizowała działania
wymienione poniżej:
Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 r. komisja zaopiniowała 3 projekty
uchwał w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Narodowemu Ziemi Przemyskiej w
Przemyślu na wydzierżawienie części działki nr 642/2 położonej
w Przemyślu,
zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/900/10 SWP 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”
wraz z autopoprawką Zarządu
Województwa Podkarpackiego z dnia 9 grudnia 2014 roku oraz dotyczącą
stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego starań o budowę
polskiej części drogi Via Carpathia.
Na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2014 r. komisja zaopiniowała pozytywnie
Projekt Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2015 rok wraz z
projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata
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2015-2025. Ponadto komisja zaopiniowała 3 projekty uchwał tj. w sprawie wyrażenia
zgody Medyczno-Społecznemu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Mielcu na przedłużenia umowy najmu, w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu
Szpitalowi Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie na zmianę warunków
umowy najmu oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie prawa użytkowania nieruchomości.
Na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2014 r. komisja dokonała wyboru
Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa
Podkarpackiego.
Na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2015 r. komisja wysłuchała informacji
dotyczącej organizowania przez Województwo Podkarpackie kolejowych przewozów
pasażerskich w 2015 r. Ponadto
Komisja Gospodarki i Infrastruktury przyjęła
sprawozdania ze swojej działalności za okres 1.01.2014 – 13.11.2014 r. oraz
wypracowała plan pracy na rok 2015.
Na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2015 r. komisja zaopiniowała 5 projektów
uchwał tj. w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w
Przemyślu na przedłużenie umowy najmu, w sprawie uchylenia uchwały Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w
budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego,
dot. ustalenia przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl - Hermanowice - gr.
Państwa, w sprawie wyrażenia zamiaru podpisania Porozumienia o współpracy
między Województwem Podkarpackim, Krajem Koszyckim, Krajem Preszowskim
oraz Komitatem Borsod-Abaúj-Zemplén na rzecz budowy korytarza transportowego
Via Carpatia oraz w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św.
Ojca Pio w Przemyślu na przedłużenie umowy najmu. Komisja zgłosiła w w/w
projekcie wniosek do Zarządu Województwa Podkarpackiego zobowiązanie
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu do negocjacji
wzrostu odpłatności miesięcznego czynszu za wynajem powierzchni 10 m2 gruntu
oraz komina firmie T- Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zdaniem komisji
przedłużona umowa najmu
na kolejne 10 lat powinna być zawarta na
korzystniejszych warunkach finansowych dla szpitala
Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2015 r. komisja zaopiniowała 4 projekty
uchwał tj. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia o współpracy
między Województwem Podkarpackim, Krajem Koszyckim, Krajem Preszowskim
oraz Komitatem Borsod-Abaúj-Zemplén na rzecz budowy korytarza transportowego
Via Carpatia, w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Muzeum
Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu części nieruchomości położonej przy ul.
Kościuszki 2 w Przemyślu, w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu oraz dot.
zmiany Uchwały Nr XLVIII/987/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem
Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów.
Ponadto Komisja Gospodarki i
Infrastruktury nie wyraziła opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości położonej w Julinie.
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Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2015 r. komisja zaopiniowała 2 projekty
uchwał tj. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz dot. zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.
Na posiedzeniu w dniu 25 maja 2015 r. komisja zaopiniowała 4 projekty
uchwał tj. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Tarnobrzeg, w sprawie zmiany
Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu, w sprawie
wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy
granicą Rzeszowa a węzłem Rzeszów Południe (Kielanówka) drogi ekspresowej
S19” oraz dot. współfinansowania opracowania Studium Wykonalności dla zadania
„Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”.
Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 komisja zaopiniowała 9 projektów
uchwał tj. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości położonej
w Kozodrzy do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w sprawie udzielenia
pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Powiatu
Niżańskiego, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości
gruntowej, położonej w Krempnej, stanowiącej własność
Województwa Podkarpackiego, na rzecz Gminy Krempna, w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
położonej w miejscowości Chrewt, gmina Czarna, w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty, w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń Klinicznego
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, w sprawie
wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia
garażowego znajdującego się w budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie oraz w
sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów Portu Lotniczego „Rzeszów - Jasionka”
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia 2015 r. komisja zaopiniowała 5 projektów
uchwał tj. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości położonej
w Kozodrzy do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, dot. zmiany uchwały
XXXV/649/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2013 r. w
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków , dot. zmiany uchwały 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” oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025. Ponadto komisja skierowała
wniosek do pan Bogdana Romaniuka Przewodniczącego Sejmiku Województwa
Podkarpackiego o skreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLV/925/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia
2014 r. w sprawie przyjęcia „ Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego”. Wniosek podyktowany został
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potrzebą szerszego zapoznania się z trudnymi tematami wynikającymi ze zmian oraz
obawami członków komisji dotyczących ich konsekwencji.
Na posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r. komisja zaopiniowała 5 projektów
uchwał tj. dot. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz
Gminy Żurawica, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/658/09 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 13 lipca 2009 roku i wyrażenia zgody na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Tajęcinie, w sprawie wyrażenia
zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego w budynku przy al.
Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/925/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie
przyjęcia „ Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla
Województwa Podkarpackiego” oraz dot.: zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 - 2025.
Na posiedzeniu w dniu 26 października 2015 r. komisja zaopiniowała 9
projektów uchwał tj. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości na rzecz Gminy Bojanów, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
Porozumień z JST dotyczących użyczenia części pasa drogowego drogi
wojewódzkiej na cele związane z potrzebami ruchu pieszego/rowerowego na terenie
JST oraz przekazania zadania utrzymania użyczonej części pasa drogowego drogi
wojewódzkiej, dot. udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa
Podkarpackiego dla JST na terenie województwa podkarpackiego, w sprawie
uchylenia Uchwały Nr X/191/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29
czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa
Podkarpackiego dla Powiatu Niżańskiego, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025, dot. zmiany uchwały
XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków, w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/925/14 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „ Planu
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa
Podkarpackiego”, w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pod nazwą „Projekt wsparcia jednostek
samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji”.
Na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2015 r. komisja zaopiniowała 8 projektów
uchwał tj. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na
rzecz Gminy Krosno, w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej dróg
wojewódzkich na terenie powiatu leżajskiego. ( miasto Leżajsk), w sprawie
pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej na terenie powiatu
leżajskiego. (gmina Leżajsk), w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej
odcinków dróg wojewódzkich na terenie powiatu rzeszowskiego w gminie Głogów
Młp. dot. gminy Trzebownisko oraz na terenie miasta Rzeszowa, dot. udzielenia
pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla JST na terenie
województwa podkarpackiego oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
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Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025 wraz
z
autopoprawką.
Na kolejnym posiedzeniu w dniu 30 listopada 2015 r. komisja zaopiniowała
pozytywnie Projekt Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego na 2016
rok w zakresie działów: 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę, 600 – Transport i łączność, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 720 –
Informatyka, 750 – Administracja publiczna wraz z projektem Wieloletniej Prognozy
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025 wraz z uwagą: o
zwiększenie środków w Dziale 600, Rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
o kwotę 2 milionów złotych na zadanie „Budowa chodników i zatok postojowych w
ciągu dróg wojewódzkich realizowana w oparciu o umowy pomiędzy Województwem
Podkarpackim a jednostkami samorządu terytorialnego” - § 6050 z rezerwy celowej.
Na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2015 r. komisja zaopiniowała 5 projektów
uchwał tj. w sprawie zwrotu darowizny nieruchomości położonej w Dębicy, dot.
wyrażenia zgody Medyczno-Społecznemu Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Mielcu na przedłużenie umowy najmu, wyrażenia zgody na
wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych znajdujących się w
budynku przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie, dot. zmiany uchwały o ustaleniu
przebiegu istniejących dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego
oraz w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2015 - 2025. Ponadto Komisja Gospodarki i Infrastruktury
przyjęła
wniosek
skierowany do Zarządu Województwa Podkarpackiego o
przygotowanie przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego
informacji w sprawie zbilansowanego planu naprawczego oraz kosztorysu potrzeb
dot. remontów i modernizacji dróg wojewódzkich w województwie podkarpackim oraz
przedstawienie wizualizacji planu w formie prezentacji.
W przeciągu okresu sprawozdawczego Komisja Gospodarki i Infrastruktury
Sejmiku Województwa Podkarpackiego obradowała na 15 posiedzeniach, gdzie
wyraziła opinie w sprawie 63 projekty uchwał dotyczących przede wszystkim
wyrażenia zgody na użytkowanie, darowiznę, najem lub użyczenie nieruchomości
oraz wyrażając
opinię w sprawach przedsięwzięć
dotyczących inwestycji
drogowych, związanych z rozwojem transportu kolejowego oraz z rozbudową
infrastruktury informatycznej ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto
Komisja wysłuchała informacji w tym m. in. okresowe nt. obrotu dochodów z tytułu
najmu i dzierżawy nieruchomości pozostających w zasobie wojewódzkim oraz
związanych realizacją inwestycji drogowych, w tym budową chodników a także z
inwestycjami w zakresie kolei regionalnych
Rzeszów, dnia 10 marca 2016 roku.
Przewodniczący Komisji
Stefan Bieszczad
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KZ.I.0021.5.2016.AW
INFORMACJA
z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji
w okresie od 19 lutego 2016 r. do 15 marca 2016 r.
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego
obradował na posiedzeniach:
 nr 149 w dniu 23 lutego 2016 r.,
 nr 150 w dniu 24 lutego 2016 r.,
 nr 151 w dniu 29 lutego 2016 r.,
 nr 152 w dniu 1 marca 2016 r.,
 nr 153 w dniu 3 marca 2016 r.,
 nr 154 w dniu 4 marca 2016 r.,
 nr 155 w dniu 8 marca 2016 r.,
 nr 156 w dniu 10 marca 2016 r.,
 nr 157 w dniach 14 i 15 marca 2016 r.
Przedmiotem 149. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 23 lutego 2016 r. były następujące tematy:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu
pn. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2) w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020,
 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum
Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu,
 ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na wydatki
majątkowe z budżetu Województwa Podkarpackiego,
 przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich dla Sekretariatu Regionalnego województwa podkarpackiego na lata
2014-2015,
 zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego.
Przedmiotowa zmiana dotyczy Uchwały Nr 108/2341/15 z dnia 27 października
2015 r. w sprawie przyjęcia dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2014-2015
Krajowej
Sieci
Obszarów
Wiejskich
2014-2020
dla
województwa
podkarpackiego. Polega ona na dostosowaniu ww. Planu do faktycznie
poniesionych wydatków, w związku z powstałymi oszczędnościami
przetargowymi.
 współorganizacji Międzynarodowego Festiwalu Kuchni Dworskiej im. Hanny
Szymanderskiej w Zamku Dubiecko,
 współorganizacji konferencji pn. „Kobieta innowacyjna”,
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 przeniesienia przez beneficjenta posiadania części dóbr objętych operacją
w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na
operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa
i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań
publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania
Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu
Społecznemu na lata 2008-2020,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań z zakresu
wspierania dziecka, rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie
Podkarpackim określonych w Wojewódzkim Programie Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020,
 powołania
Podkarpackiego
Komitetu
Rozwoju
Ekonomii
Społecznej
w województwie podkarpackim,
 wyboru ofert i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu na realizację
zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie rozwoju turystyki
w 2016 roku,
 zmiany Uchwały Nr 136/2919/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2016 r.
Przedmiotowa zmiana dotyczy uchwały w sprawie powołania Komisji
konkursowej do oceny merytorycznej Zgłoszeń złożonych w ramach Programu
„Podkarpackie – przestrzeń otwarta”. Polega ona na zmianie jednego Członka
Komisji (przedstawiciela Kancelarii Zarządu) oraz umożliwieniu przeprowadzenia
posiedzenia Komisji konkursowej w składzie co najmniej 4 osób.
 zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię
Zarządu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.,
 powołania Komisji Konkursowej do oceny prac konkursowych złożonych
w ramach konkursu na nazwę dla „Nagrody Marszałka Województwa
Podkarpackiego dla najlepszych organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie mających siedzibę i prowadzących działalność pożytku
publicznego na terenie województwa podkarpackiego”,
 przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez
Departament Organizacyjno - Prawny w ramach budżetu Województwa
Podkarpackiego na 2016 r.,
 zatwierdzenia kwartalnego zestawienia nieprawidłowości niepodlegających
raportowaniu do Komisji Europejskiej,
 zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział
w Tarnobrzegu dotyczącego poszerzenia TSSE EURO-PARK WISŁOSAN,
 zatwierdzenia Sprawozdania okresowego Instytucji Zarządzającej RPO WP
z
realizacji
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 za II półrocze 2015 r.,
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 przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego postępowania w sprawie
wyłączonych wydatków z Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku
o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej
dotyczących projektu RPPK.05.01.00-18-016/09 oraz projektu RPPK.07.01.0018-001/09,
 przyjęcia zasad prowadzenia polityki szkoleniowej dla osób uczestniczących
w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020,
 zatwierdzenia wzoru Decyzji w sprawie dofinansowania Projektu w ramach
Działania 8.6 – Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020,
 przyjęcia projektu zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020,
 zmiany decyzji o realizacji indywidualnego projektu kluczowego-własnego
w ramach osi priorytetowych I – VII Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – wersja: zaliczka do 100%
dotacji (2 uchwały),
 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r. (2 uchwały),
 planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2016 r.,
 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa przyjął 2 projekty uchwał Sejmiku Województwa, które
przekazano pod obrady Sejmiku.
3. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Chyrowa, Głojsce, Iwla w gminie Dukla,
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 1/2014 w miejscowości Czarna Sędziszowska,
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 2/2014 w miejscowości Czarna Sędziszowska,
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 3/2014 w miejscowości Czarna Sędziszowska,
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Nr 4/2014 w miejscowości Boreczek,
− wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie zwrotu przez Pana Andrzeja
Chmielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TECHMET
Andrzej Chmieliński, środków przeznaczonych na realizację programów
finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych na podstawie
umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I – VII
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007 – 2013 – wersja: refundacja pn. „Rozbudowa zakładu usługowo3
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produkcyjnego Techmet oraz zakup maszyn” nr UDA-RPPK.01.01.00-18-291
/09-00 z dnia 27 września 2010 r. (z późn. zm.).
4. Pozostałe tematy.
1) Informacja dotycząca dotychczasowych przygotowań i działań do realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjnego mającego na celu budowę nowego budynku
dla potrzeb bibliotecznych Województwa Podkarpackiego wraz z wnioskiem
o podjęcie decyzji co do przyszłości przedmiotowej inwestycji.
2) Informacja dot. warunkowego uruchomienia od 1 kwietnia do 26 czerwca br.
połączeń kolejowych w relacji Rzeszów – Gorlice oraz Gorlice – Jasło – kursy
w piątki i niedziele.
Przedmiotem 150. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 24 lutego 2016 r. był następujący temat:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2016 r.,
 przyjęcia autopoprawek do projektu Uchwały Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025.
Przedmiotem 151. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 29 lutego 2016 r. były następujące tematy:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 przyznania dotacji na realizację zadań publicznych
Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku,
 upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań (2 uchwały),
 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.

Województwa

2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa, który
przekazano pod obrady Sejmiku.
Przedmiotem 152. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 1 marca 2016 r. były następujące tematy:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
 zmiany Uchwały Nr 149/3112/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum
Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
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Przedmiotowa zmiana uchwały polega na korekcie miejsca zamieszczenia
ogłoszenia o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum
Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.
 opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (3 uchwały),
 przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Borowa,
 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie (2 uchwały),
 zatwierdzenia projektu ogłoszenia o koncesji na świadczenie usług drogowego
transportu użyteczności publicznej w drugim obszarze koncesyjnym na terenie
Województwa Podkarpackiego w latach 2017 – 2019,
 zatwierdzenia projektu ogłoszenia o koncesji na świadczenie usług drogowego
transportu użyteczności publicznej w trzecim obszarze koncesyjnym na terenie
Województwa Podkarpackiego w latach 2017 – 2019,
 wyrażenia zgody na zawarcie ugody dotyczącej określenia wysokości
odszkodowania należnego od InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group oraz
upoważnienia do podpisania ugody,
 zmiany uchwały w sprawie odroczenia terminu płatności wierzytelności
przypadających Województwu Podkarpackiemu.
Przedmiotowa zmiana dotyczy Uchwały Nr 53/1148/15 z dnia 12 maja 2015 r.
Polega ona na wydłużeniu terminu spłaty wierzytelności do dnia 31 lipca 2016 r.
 wyrażenia pełniącemu obowiązki dyrektora Podkarpackiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie zgody na wykonywanie czynności przekraczających
zakres pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu,
 szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej z Budżetu
Województwa Podkarpackiego w 2016 roku w ramach Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2011-2016,
 przeprowadzenia promocji produktu lokalnego, regionalnego i tradycyjnego
podczas przedsięwzięcia pn. „Kiermasz Wielkanocny”,
 reprezentowania
Województwa
Podkarpackiego
na
Nadzwyczajnym
Zgromadzeniu Wspólników spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością,
 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych
określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2012-2016,
 uznania za celową współpracę z Wojewódzką Komendą Policji w Rzeszowie
w zakresie profilaktyki uzależnień w 2016 r.,
 uznania za celową współpracę z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w Rzeszowie w zakresie profilaktyki uzależnień w 2016 r.,
 wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka
Chopina w Rzeszowie na przyjęcie darowizny aparatury medycznej,
 wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie na
użyczenie aparatu ultrasonograficznego,
 przyznania dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Rzeszowie,
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 przyznania dotacji dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Zakopanem – Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego – Grupy Bieszczadzkiej z siedzibą w Sanoku na zadania z zakresu
ratownictwa górskiego,
 odwołania dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu – s.p.z.o.z.,
 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szpitala Wojewódzkiego OLK
w Przemyślu,
 przyjęcia projektu Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie
rewitalizacji w ramach RPO WP 2014-2020,
 sposobu wynagradzania ekspertów biorących udział w wyborze projektów do
dofinansowania złożonych w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
 przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Chrewt, gmina
Czarna,
 udzielenia pełnomocnictwa (2 uchwały),
 zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa przyjął 2 projekty uchwał Sejmiku Województwa, które
przekazano pod obrady Sejmiku.
3. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie
ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie.
4. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
− uzgodnienia projektu zmiany nr 2/2015 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Świlcza,
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
obejmującego część miejscowości Żdżary w Gminie Czarna – cmentarz
z otoczeniem,
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Słowackiego III”,
− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna Wielka,
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
pn. „Centrum sportowo-rekreacyjne w Racławicach”,
− uzgodnienia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego terenu górniczego „Tarnobrzeg II”.
5. Pozostałe tematy.
1) Informacja w sprawie INTER-MEDIC Sp. z o.o. będącego w upadłości
likwidacyjnej.
2) Wniosek o wyrażenie zgody na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa
drogi wojewódzkiej Nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19
6
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Jasionka połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi Nr 9
Radom – Barwinek i Nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap I, jako
drogi dwujezdniowej.
Przedmiotem 153. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 3 marca 2016 r. były następujące tematy:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
− wyboru Zgłoszeń złożonych w otwartym konkursie Zgłoszeń w ramach Programu
„Podkarpackie – przestrzeń otwarta”,
− zawarcia aneksu do umowy najmu lokalu na potrzeby Lokalnego Punktu
Informacyjnego w Tarnobrzegu.
2. Przyjęcie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa, który
przekazano pod obrady Sejmiku.
3. Pozostałe tematy.
1) Informacja na temat podsumowania wyników szczegółowego monitorowania
projektów zagrożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – stan na dzień 31 stycznia
2016 r.
2) Informacja
dotycząca
dalszego
postępowania
w
sprawie
wycofania/pozostawienia w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2007- 2013 kwot podlegających procedurze
odzyskiwania.
Przedmiotem 154. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 4 marca 2016 r. były następujące tematy:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie wyboru
banku do prowadzenia obsługi bankowej budżetu Województwa Podkarpackiego
i wojewódzkich samorządowych jednostek budżetowych.
2. Pozostałe tematy.
1) Informacja na temat instrumentów terytorialnych.
Przedmiotem 155. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 8 marca 2016 r. były następujące tematy:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
− stanowiska Zarządu Województwa Podkarpackiego dotyczącego zmiany kategorii
dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Rzeszowa,
− przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Borowa,
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− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie (3 uchwały),
− opinii do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej (2 uchwały),
− zgody na kontynuację czasowego przeniesienia przez Muzeum Okręgowe
w Rzeszowie eksponatów muzealnych,
− zmian zasad sprawowania nadzoru nad instytucjami kultury, których
Organizatorem jest Województwo Podkarpackie,
− zatwierdzenia rozliczenia dotacji udzielonej Lokalnej Organizacji Turystycznej
"Wrota Karpat Wschodnich" na wykonanie kamiennej posadzki cerkwi
greckokatolickiej pw. św. Szymona Słupnika w Chyrzynie,
− uchylenia uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa
Podkarpackiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
realizacji projektu partnerskiego przez Województwo Podkarpackie/Medyczno Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie
w ramach Programu Erazmus +,
− wyrażenia zgody dla dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na
nieodpłatne przekazanie księgozbioru (2 uchwały),
− zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. "Wsparcie
stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny
2016/2017",
− zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. "Wsparcie
stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących
kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017,
− ustalenia nowych kierunków kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku od roku szkolnego
2016/2017,
− ustalenia nowego kierunku kształcenia w Medyczno-Społecznym Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie od roku szkolnego
2016/2017,
− przekazania Mennicy Państwowej pieczęci urzędowych,
− przyjęcia protokołu z wyników konsultacji projektów uchwał w sprawach zmiany
uchwał w sprawach obszarów chronionego krajobrazu,
− przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w Markowej,
− ustalenia stawki czynszu za 1 m2 w lokalach mieszkalnych znajdujących się
w budynku położonym w miejscowości Ustianowa Górna, gm. Ustrzyki Dolne,
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Podkarpackiego,
− przyjęcia stanowiska dotyczącego skargi Pani Małgorzaty Knap Targowiska
ul. A. Krajowej 25, Miejsce Piastowe 38-430 na działania Pana Władysława Ortyla
Marszałka Województwa Podkarpackiego,
− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Podkarpackiego w 2016 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
− przeniesienia przez beneficjenta posiadania części dóbr objętych operacją
w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
− przyjęcia wzoru umowy o przyznanie pomocy na operacje typu "Scalanie
gruntów" objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
− upoważnienia dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,

8

wróć

− upoważnienia zastępcy dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich,
− powierzenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie regionalnych placówek
opiekuńczo - terapeutycznych w województwie podkarpackim,
− przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2015 rok podległych
Samorządowi Województwa Podkarpackiego,
− zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków związanych
z realizacją projektu Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego
wynikającego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 w roku 2016,
− przeprowadzenia
kontroli
w
Wojewódzkim
Podkarpackim
Szpitalu
Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,
− ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego,
− wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na wybór operatora Centrum
Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego,
− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie,
− powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny wniosków o przyznanie dotacji,
składanych w Konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie
przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego,
− zmian składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
− zatwierdzenia wzoru Umowy zlecenia z ekspertem biorącym udział w wyborze
projektów do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.,
− Uchwała Zarządu w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa przyjął 4 projekty uchwał Sejmiku Województwa, które
przekazano pod obrady Sejmiku.
3. Wydanie decyzji Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie
ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie (4 decyzje).
4. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
"SIEDLISKA 11" w miejscowości Siedliska,
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
"WOŁÓDŹ 4" w miejscowości Wołódź,
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Jasła dla obszaru "Śródmieście - rejon ulic Franciszkańskiej, Słowackiego,
Czackiego i 3-go Maja".

9

wróć

5. Pozostałe tematy.
1) Informacja dotycząca usługi serwisowo-utrzymaniowo-naprawczej pojazdów
planowanych do zakupu w ramach RPO WP 2014-2020.
2) Informacja nt. stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie
województwa podkarpackiego.
3) Informacja nt. stanu przygotowania i realizacji inwestycji przeciwpowodziowych
na terenie województwa podkarpackiego - efekty rzeczowe oraz poniesione
nakłady finansowe.
4) Informacja o realizacji zadań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Rzeszowie w 2015 roku.
5) Informacja dotycząca projektu Lagging regions.
6) Zestawienie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.
proponowanych do ujęcia w projekcie uchwały Sejmiku na sesję Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w miesiącu marcu br.
Przedmiotem 156. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniu 10 marca 2016 r. był następujący temat:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
− podziału kwoty przyznanej nadkontraktacji na działania w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
− powołania Zespołu ds. wypracowania koncepcji podkarpackiego centrum
edukacji,
− udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie,
− zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków wynikających
z realizacji zadania Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana
sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej
działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń
biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca
parkingowe w roku 2016,
− wyboru projektów do dofinansowania z EFRR w ramach osi priorytetowej II
Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na
lata 2007-2013,
− wyboru projektów do dofinansowania z EFRR w ramach osi priorytetowej V
Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B –
System oświaty RPO WP na lata 2007-2013,
− zwiększenia dofinansowania projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
Przedmiotem 157. posiedzenia Zarządu Województwa
w dniach 14 i 15 marca 2016 r. były następujące tematy:

Podkarpackiego

1. Podjęcie uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
− wyrażenia zgody Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie na dokonanie czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,
10
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− wyrażenia zgody na finansowanie w całości ze środków budżetu Województwa
Podkarpackiego
wydatków
związanych
z
nabyciem
gruntów
oraz
odszkodowaniami z tego tytułu dla zadania pn. „Budowa i rozbudowa DW Nr 869
na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej” planowanego
do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata
2014-2020,
− przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2015
rok,
− zmiany Uchwały Nr 144/3033/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wystąpienia o wydanie opinii dotyczących
powołania dyrektora naczelnego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura
Malawskiego w Rzeszowie.
Przedmiotowa zmiana uchwały podyktowana jest koniecznością zasięgnięcia
opinii dotyczącej kandydata na stanowisko dyrektorów wszystkich związków
zawodowych działających przy Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego
w Rzeszowie, także tych funkcjonujących od niedawna, a do których zalicza się
Zakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Polskich Artystów
Muzyków Orkiestrowych przy Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego
w Rzeszowie.
− wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zajęcia przez dyrektora naczelnego
Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie,
− przedłużenia okresu komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji
ewidencyjnej w Dziale Archeologicznym Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2016 rok,
− powołania Komisji do oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na wydatki
majątkowe z budżetu Województwa Podkarpackiego,
− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Województwa Podkarpackiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2016 roku,
− upoważnienia Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
(2 uchwały),
− upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem
bieżącej działalności województwa (2 uchwały),
− przygotowania i druku publikacji w miesięczniku „Podkarpackie Wiadomości
Rolnicze”,
− zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Programu Działalności Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale za 2015 rok,
− zatwierdzenia „Cennika usług wykonywanych odpłatnie przez Podkarpacki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,
− przeznaczenia do sprzedaży w drodze piątego przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości położonej w Przemyślu,
− zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na
2016 r.
− wyrażenia zgody dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka
Chopina w Rzeszowie na zakup aparatury i sprzętu medycznego,
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− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament
Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach budżetu Województwa
Podkarpackiego na 2016 r.,
− podpisania porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów w sprawie określenia zasad
współpracy przy organizacji wspólnego przedsięwzięcia Miasta i Województwa
pn. Reklama wizualna i słowna Miasta Rzeszowa oraz Województwa
Podkarpackiego w związku z organizacją Tour de Pologne UCI World Tour,
− powołania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji
i Osób Represjonowanych,
− przyjęcia stanowiska dotyczącego dalszego postępowania w odniesieniu do
projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w których występują kwoty
podlegające procedurze odzyskiwania,
− zmiany Uchwały Nr 49/1087/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Komitetu
Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.
Przedmiotowe zmiany uchwały dotyczą aktualizacji zapisów w kontekście zmian
personalnych oraz zmian w zakresie stanowisk służbowych.
− zmiany Uchwały Nr 119/2590/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
30 listopada 2015 r.
Przedmiotowe zmiany dotyczą uchwały w sprawie przyjęcia Harmonogramu
naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na
2016 rok. Polegają ona na przesunięciu planowanych terminów rozpoczęcia
naborów (w tym rezygnacji z ogłaszania części naborów w roku 2016),
orientacyjnych kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach
konkursu oraz typów projektów mogących uzyskać dofinansowanie.
− zmiany Uchwały Nr 79/1809/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
28 lipca 2015 r.
Przedmiotowe zmiany dotyczą uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Planu
Kontroli na rok obrachunkowy 2015/2016 dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Polegają
one na:
a) przesunięciu terminu przeprowadzenia kontroli procesów związanych
z realizacją zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej na II kwartał
2016 r.,
b) odstąpienia od przeprowadzenia w roku obrachunkowym 2015/2016 kontroli
procesów związanych z realizacją zadań powierzonych Instytucji
Pośredniczącej.
− zmiany Uchwały Nr 289/6929/13 z dnia 31 października 2013 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
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inwestycyjne
Regionalnego
Programu
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Operacyjnego

Województwa

Przedmiotowa zmiana dotyczy skreślenia pozycji nr 200 w załączniku nr 3 do
ww. uchwały z uwagi na rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu nr UDARPPK.01.01.00-18-172/13-00 pn.: „Unowocześnienie i rozwój usług firmy FMD
Działowski Marcin”, zawartej z FMD Działowski Marcin, 39-300 Mielec,
ul. Zygmuntowska 12.
− zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Listy rankingowej
wniosków o dofinansowanie realizacji projektów oraz wyboru do dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi I Konkurencyjna
i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe
oraz ich wdrożenia, Typ projektu Bony na innowacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
− zwiększenia dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2016 r.,
− zmiany Uchwały nr 156/3229/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
10 marca 2016 r.
Przedmiotowa zmiana dotyczy uchwały w sprawie podziału kwoty przyznanej
nadkontraktacji na działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Polega ona na szerszym
uwzględnieniu list rezerwowych w działaniu 5.1 Infrastruktura edukacyjna,
schemat B System oświaty.
− realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
− zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię
Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2016 r.
− zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum
Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego”,
− zawarcia aneksu do umowy partnerskiej z dnia 27 września 2012 r.
2. Przyjęcie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Zarząd Województwa przyjął 6 projektów uchwał Sejmiku Województwa, które
przekazano pod obrady Sejmiku.
3. Wydanie postanowień Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie:
− uzgodnienia projektu zmiany nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Leżajsk,
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Ladzin/2014”,
− uzgodnienia projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Usługi - Świętoniowa” w Gminie Przeworsk,
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− uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Jasła dla obszaru „Śródmieście – rejon ulic Floriańskiej, Jana Pawła II
i Śniadeckich”,
− zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu.
4. Pozostałe tematy.
1) Informacja dotycząca planowanych projektów systemowych z dziedziny e-zdrowia
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.
2) Propozycja realizacji zadań budowy chodników w ciągach dróg wojewódzkich
Województwa Podkarpackiego współfinansowanych z JST w 2016 roku.
3) Informacja o zleceniach płatności ze środków europejskich przekazanych do
Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz
beneficjentów w miesiącu lutym 2016 r. w ramach RPO WP 2007-2013.
4) Informacja o zwrotach środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów
dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego.
5) Informacja dotycząca „Partnerstwa dla osób z niepełnosprawnościami” –
Programu
współpracy
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych z Zarządem Województwa Podkarpackiego w celu
współfinansowania projektów organizacji pozarządowych wyłonionych do
dofinansowania w drodze konkursów organizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
6) Informacja dotycząca ustaleń Urzędu Kontroli Skarbowej (Instytucji Audytowej)
w ramach projektu RPPK.02.01.00-18-001/14 pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK9
i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku
Technologicznego” realizowanego przez Województwo Podkarpackie.
7) Informacja o stanie wdrażania osi II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Stan na dzień 31 grudnia
2015 r.

Treść podjętych uchwał znajduje się na stronie internetowej Województwa Podkarpackiego:
http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/uchwaly-zarzadu
Ponadto Członkowie Zarządu – w ramach upoważnień udzielonych im przez Marszałka Województwa
– sprawowali bieżący nadzór nad działalnością poszczególnych Departamentów Urzędu
Marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
Informację niniejszą opracowano w Kancelarii Zarządu na podstawie protokołów posiedzeń Zarządu
Województwa Podkarpackiego.
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Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego
o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego
podjętych na XX sesji w dniu 29 lutego 2016 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 XX/348/16 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2015 r – o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmian zawiadomiono
wg właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek
organizacyjnych,
 Nr XX/349/15 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2025 – o zmianach w WPF
wynikających z uchwały zawiadomiono wg właściwości dyrektorów
departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych.

2) Uchwała realizowana w Departamencie Geodezji, Gospodarki Mieniem i
Rolnictwa:


XX/353/16 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części
nieruchomości przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie- uchwałę przekazano
do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie do realizacji tj. celem podpisania
aneksu do umowy najmu z firmą Ligra Grzegorz Schabiński.

3) Uchwała realizowana w Departamencie Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Narodowego:


Nr XX/367/16 w sprawie zmian w statucie Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie – uchwała wprowadziła zmianę polegającą na wyodrębnieniu w
strukturze
Wojewódzkiego
Domu
Kultury
w
Rzeszowie
nową
wyspecjalizowaną jednostkę pn. Podkarpacka Komisja Filmowa, której zakres
zadań ma być określony w regulaminie organizacyjnym WDK w Rzeszowie.
Dlatego pismem znak: DO-I.502.5.8.2016.BR z dnia 08.03.2016 r. do instytucji
kultury została skierowana prośba o dostosowanie zapisów regulaminu
organizacyjnego do zmienionego statutu.
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4) Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki
Społecznej:






Nr XX/350/16 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Św.
Ojca Pio w Przemyślu - uchwałę przekazano dyrektorowi podmiotu
leczniczego oraz wysłano do Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr XX/351/16 w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala OLK w
Przemyślu – uchwałę przekazano dyrektorowi podmiotu leczniczego oraz
wysłano do Krajowego Rejestru Sądowego,
Nr XX/352/16 w sprawie zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum
Chorób Płuc w Rzeszowie – uchwałę przekazano dyrektorowi podmiotu
leczniczego.

5) Uchwała realizowana
Gospodarczej:


w

Departamencie

Promocji

i

Współpracy

Nr XX/354/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wyrażenia
woli realizacji projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Interreg V-A
Polska-Słowacja. W trakcie realizacji: podjęcie uchwały umożliwi podpisanie
umowy partnerskiej projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu
Interreg V-A Polska-Słowacja przez przedstawicieli Zarządu Województwa.
Podpisanie umowy partnerskiej planowane jest w II kwartale br.

6) Uchwała realizowana w Departamencie Rozwoju Regionalnego:


Nr XX/363/16 w sprawie wyrażenia woli na złożenie wniosku aplikacyjnego w
ramach Programu Europa dla obywateli 2014-2020 – uchwała została
zrealizowana poprzez złożenie wniosku aplikacyjnego do Agencji Wykonawczej
ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA.

7) Uchwała realizowana w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w
Rzeszowie:


Nr XX/360/16 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego powierzenia
prowadzenia regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych na terenie
województwa podkarpackiego w drodze otwartego konkursu przewidzianego
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz.U. 2014.1118 z późn. zm.) - w ślad za podjętą uchwałą
Sejmiku Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę powierzającą
przeprowadzenie konkursu ofert na prowadzenie regionalnych placówek
opiekuńczo – terapeutycznych na terenie województwa podkarpackiego
Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie. Obecnie są
opracowywane założenia konkursu.
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8) Uchwała realizowana w Departamencie Dróg i Publicznego Transportu
Drogowego:


Nr XX/366/16 w sprawie powierzenia przez Województwo Podkarpackie Województwu
Świętokrzyskiemu zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego w organizacji
przewozów użyteczności publicznej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na
obszarze
województwa
podkarpackiego
treść
uchwały
przy
piśmie
DT-III.8050.110.2015.JD z dnia 02.03.2016 r. została przekazana do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, celem podjęcia przez Sejmik
Województwa Świętokrzyskiego bliźniaczej Uchwały. Po jej podjęciu zostanie Zarządowi
Województwa Podkarpackiego rekomendowana treść porozumienia i po jej akceptacji
przez obydwa Zarządy nastąpi podpisanie treści porozumienia.

9) Uchwały realizowane w Departamencie Ochrony Środowiska:






Nr XX/357/16 w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Raniżów oraz
wyznaczenia nowej aglomeracji Raniżów – uchwała została przekazana przy
piśmie z dnia 8 marca 2016 r., znak: OS-II.0006.11.2015.PC Wójtowi Gminy
Raniżów oraz Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w celu
wykorzystania,
Nr XX/358/16 w sprawie zmiany aglomeracji Krosno – uchwała została
przekazana przy piśmie z dnia 8 marca 2016 r., znak: OS-II.0006.12.2015.PC
Prezydentowi Miasta Krosna, Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne, Wójtowi Gminy
Korczyna, Wójtowi Gminy Wojaszówka, Burmistrzowi Gminy Jedlicze, Wójtowi
Gminy Chorkówka i Wójtowi Gminy Miejsce Piastowe oraz Prezesowi Krajowego
Zarządu Gospodarki Wodnej w celu wykorzystania,
Nr XX/359/16 w sprawie zmiany obszaru aglomeracji Baranów Sandomierski –
uchwała została przekazana przy piśmie z dnia 8 marca 2016 r., znak: OSII.0006.13.2015.PC Burmistrzowi Baranowa Sandomierskiego oraz Prezesowi
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w celu wykorzystania.

10) Uchwała realizowana w Departamencie Edukacji , Nauki i Sportu:


Nr XX/355/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.
„Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok
szkolny 2016/2017” i określenia zasad udzielania stypendiów szczególnie
uzdolnionym uczniom ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w roku
szkolnym 2016/2017 – w wyniku podjętej uchwały Departament Edukacji,
Nauk i Sportu przygotował wniosek o dofinansowanie realizacji ww. projektu
uwzględniający zatwierdzone zasady udzielania stypendiów, który w marcu br.
zostanie złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie celem jego
oceny,
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Nr XX/356/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.
„Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” i określenia zasad
udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym
2016/2017 –w wyniku podjętej uchwały Departament Edukacji, Nauk i Sportu
przygotował wniosek o dofinansowanie realizacji ww. projektu uwzględniający
zatwierdzone zasady udzielania stypendiów, który w marcu br. zostanie
złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie celem jego oceny.

11) Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku:










Nr XX/361/16 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczących Sejmiku
Województwa Podkarpackiego – niniejsza uchwała została przekazana do
Departamentu Budżetu i Finansów,
Nr XX/362/16 w sprawie zmiany uchwały numer II/17/14 z dnia 15 grudnia
2014 roku w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku
Województw Rzeczypospolitej Polskiej – uchwałę przekazano dyrektorowi
Biura ZWRP,
Nr XX/364/16 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Janusza Wrony na działania
Marszałka Województwa Podkarpackiego – uchwałę przekazano panu
Januszowi Wrona,
Nr XX/365/16 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marka Janczara na
działania Marszałka Województwa Podkarpackiego – uchwałę przekazano
panu Markowi Janczarowi,
Nr XX/368/16 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego
upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych – niniejszą uchwałą Sejmik
Województwa Podkarpackiego wyraził szczególny hołd i szacunek pamięci
Żołnierzy Wyklętych.

Rzeszów, 2016-03Dokument przygotowano na podstawie informacji uzyskanych z Departamentów Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
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