IX sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 30 maja 2011
roku, (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji,
2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
3. Debata na temat stanu wdrażania programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
oraz Strategii Rozwoju Euroregionu Karpackiego na lata 2014-2020. Podjęcie
uchwały w sprawie stanowiska popierającego działania Stowarzyszenia Euroregion
Karpacki Polska w zakresie realizacji Strategicznej Koncepcji Karpacki Horyzont
2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia na czas nieoznaczony pomieszczenia
technicznego znajdującego się w budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Gminy Nisko.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 71 m2 gruntu przez
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części
nieruchomości przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz
Gminy Miejskiej Przemyśl.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie bezprzetargowej
sprzedaży działek na rzecz Spółki Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji
projektu systemowego w ramach poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r.
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Usuwania Azbestu
na lata 2009-2032” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla tego
programu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej i zawarcia Umowy
o
współpracy
międzyregionalnej
między
Województwem
Podkarpackim
(Rzeczpospolita Polska) a Województwem Zadarskim (Republika Chorwacji).
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju
województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu wspierania
edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku
Województwa Małopolskiego.
19. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2010 rok Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania
dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej
rozliczania dla spółek wodnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala
im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego
przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole
Specjalistycznym w Rzeszowie.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2011 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na
2011 r.
25. Informacja dotycząca budowy Centrum Wystawienniczo – Kongresowego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
26. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia do wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Podkarpackiego zadania pn. „Budowa Centrum Wystawienniczo –
Kongresowego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie”.
27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa
Podkarpackiego.
28. Podjęcie uchwały w sprawie inicjatywy nadania imienia gen. Wł. Sikorskiego lotnisku
zarządzanemu przez Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka Sp. z o. o.
29. Informacja o działalności Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A oraz
Tarnobrzeskiej Agencji rozwoju Regionalnego S.A według stanu na koniec 2010 r.
30. Informacja o działalności Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych
Sp. z o.o. w Rzeszowie w 2010 roku.
31. Informacja o zakładach opieki zdrowotnej podległych Samorządowi Województwa
Podkarpackiego – dane za 2010 r. i I kwartał 2011 r.
32. Informacja Marszałka Województwa Podkarpackiego z działalności Zarządu
Województwa Podkarpackiego (w okresie od 05 kwietnia 2011 r. do 16 maja 2011 r. )
i wykonania uchwał Sejmiku.
33. Interpelacje i zapytania radnych.
34. Wnioski i oświadczenia radnych.
35. Zamknięcie sesji.

wróć

projekt

UCHWAŁA NR …………..
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ……………. 2011 r.
w sprawie użyczenia na czas nieoznaczony pomieszczenia technicznego
znajdującego się w budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.
Działając na podstawie art. 18 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), § 19
ust. 3 oraz § 22 ust. 2 Uchwały Nr XLIV/839/10 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem
Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 27 kwietnia 2010 r. Nr 31
poz. 694 z póżn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:
§1
1. Wyraża się zgodę dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej na zawarcie
z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Przemyślu kolejnej umowy
użyczenia pomieszczenia technicznego o pow. 65,00 m2, znajdującego się
w budynku przy placu Berka Joselewicza 1, w którym znajduje się węzeł cieplny
służący do zasilania instalacji budynku Muzeum.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 zawarta zostanie na czas nieoznaczony.
§2
Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała podlega przekazaniu Dyrektorowi Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

UZASADNIENIE
Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w piśmie znak: MNZP-XII223/02/2011 z dnia 30. 03. 2011 r. zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody
na użyczenie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu
na czas nieoznaczony pomieszczenia technicznego o pow. 65,00 m2, znajdującego
się w budynku przy placu Berka Joselewicza 1. W przedmiotowym pomieszczeniu
znajduje się węzeł cieplny służący do zasilania instalacji budynku Muzeum.
Pomieszczenie użyczane jest dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
w Przemyślu od kwietnia 2008 r. na podstawie umowy zwartej na okres 3 lat.
W związku z koniecznością zawarcia kolejnej umowy użyczenia, zgodnie
z

obowiązującymi

zasadami

gospodarowania

mieniem

Podkarpackiego, konieczna jest zgoda Sejmiku Województwa.

Województwa

wróć

GG-II.7740.44.1.2011.AB.

PROJEKT

Uchwała Nr ............... / ............... / 2011
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia .................... 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży na rzecz Gminy Nisko
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt 9d
i art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje;
§1

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50 % od ceny nieruchomości
wynoszącej 108 238 zł (słownie złotych: sto osiem tysięcy dwieście trzydzieści
osiem) ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez
rzeczoznawcę majątkowego w grudniu 2010 roku przy sprzedaży na rzecz Gminy
Nisko niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa
Podkarpackiego położonej w Nisku, oznaczonej jako działka nr 3422/7 o pow. 0,0875
ha, objętej księgą wieczystą KW nr TB1N/00097667/5.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

GG-II.7740.44.1.2011.AB.

UZASADNIENIE

Licznymi pismami adresowanymi do Zarządu Województwa Podkarpackiego
Burmistrz Gminy i Miasta Nisko od pewnego czasu zwracał się o nieodpłatne
przekazanie bądź wydzierżawienie na rzecz Gminy Nisko niezabudowanej
nieruchomości położnej w Nisku oznaczonej jako działka nr 3422/7 o pow. 0,0875 ha,
stanowiącej własność Województwa Podkarpackiego dla potrzeb realizacji celu
publicznego o charakterze ogólnomiejskim między innymi na urządzenie parkingu
mającego służyć lokalnej społeczności.
W związku z powyższym tutejszy Urząd poinformował Burmistrza Miasta
i Gminy Nisko o fakcie iż:
 dzierżawa nieruchomości położonej w Nisku oznaczonej jako działka
nr 3422/7 na rzecz Gminy i Miasta Nisko jest nieuzasadniona,
 została wszczęta procedura mająca na celu określenie wartości rynkowej
przedmiotowej nieruchomości dla potrzeb jej zbycia,
 po sporządzeniu operatu szacunkowego określającego jej wartość zostanie
przesłana do Burmistrza Miasta i Gminy Nisko informacja co do warunków
zbycia działki nr 3422/7 na rzecz Gminy Nisko.
W grudniu 2010 roku nieruchomość została wyceniona, jej wartość określona
została na kwotę 108 238 zł, a Burmistrz Miasta i Gminy Nisko został poinformowany
o fakcie możliwości jej zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz Gminy Nisko.
Uwzględniając jednocześnie, iż zbycie przedmiotowej nieruchomości ma na
celu realizację zadań własnych Gminy Nisko w zakresie infrastruktury drogowej
(urządzenie parkingu mającego służyć lokalnej społeczności) zasadnym jest zbycie
w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Nisko nieruchomości stanowiącej
własność Województwa Podkarpackiego położonej w Nisku, oznaczonej jako działka
nr 3422/7 z równoczesnym udzieleniem bonifikaty w wysokości 50 % od ceny
nieruchomości wynoszącej 108 238 zł (słownie złotych: sto osiem tysięcy dwieście
trzydzieści osiem) ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego
przez rzeczoznawcę majątkowego w grudniu 2010 roku.

wróć

-projekt-

Uchwała Nr
/
/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia
2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 71 m2 gruntu przez Wojewódzki
Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 3
Uchwały Nr XLIV/839/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego
(Dz. Urz. Woj. Pod. Nr 31, poz. 694 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu w trybie bezprzetargowym 71 m2 gruntu działki ewidencyjnej nr 264
o pow. 13,0281 ha położonej w obrębie 203 m. Przemyśla na czas nieoznaczony,
Panu Władysławowi Grabowskiemu zam. Przemyśl ul. Słowackiego 98,
prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Kompleksowy Zakład
Pogrzebowy „HADES”, z przeznaczeniem pod pawilon handlowy – kwiaciarnię.
§2
Umowa dzierżawy powierzchni wskazanej w § 1 nie
z wykonywaniem zadań statutowych Wojewódzkiego Szpitala
w Przemyślu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

może kolidować
im. Św. Ojca Pio

wróć

Uzasadnienie

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zwrócił się z wnioskiem
o wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym 71 m2 gruntu Panu
Władysławowi Grabowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą
Kompleksowy Zakład Pogrzebowy „HADES”, z przeznaczeniem pod pawilon
handlowy – kwiaciarnię.
Proponowana do oddania w dzierżawę powierzchnia jest zbędna dla statutowej
działalności Szpitala. Lokalizacja kwiaciarni nie będzie uciążliwa dla pacjentów, gdyż
pawilon posadowiony jest na terenie zewnętrznym Szpitala, tuż obok sklepu
spożywczego, z którego usług korzystają głównie mieszkańcy Osiedla Monte
Cassino.
Pan Władysław Grabowski nabył pawilon handlowy w drodze licytacji
komorniczej, w związku z egzekucją wierzytelności należnych Szpitalowi od
poprzedniego Dzierżawcy. Ze względów technicznych przeniesienie pawilonu w inne
miejsce mogłoby wiązać się z jego częściowym uszkodzeniem, stąd proponuje się
bezprzetargowy tryb oddania przedmiotowego terenu w dzierżawę.
Według wniosku przesłanego przez Wnioskodawcę, Dzierżawca zobowiązany
będzie do zapłaty miesięcznego czynszu w wysokości 461,50 zł netto + VAT (6,5 zł
za 1m2) oraz podatku od nieruchomości proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.
Wydzierżawienie w/w powierzchni nie koliduje z działalnością statutową
jednostki oraz pozwoli obniżyć koszty utrzymania całej nieruchomości.
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej zaopiniował pozytywnie
przedmiotowy wniosek.

wróć

-projekt-

Uchwała Nr
/
/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia
2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 3
Uchwały Nr XLIV/839/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca
2010 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego
(Dz. Urz. Woj. Pod. Nr 31, poz. 694 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na czas
nieoznaczony przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu dla
Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego STYLINART Sp. z o.o.
z siedzibą w Przemyślu ul. Żwirki i Wigury 15 następujących części nieruchomości
położonych przy ul. Monte Cassino w Przemyślu:
1) placu parkingowego o pow. 600 m2 przed budynkiem garaży z przeznaczeniem
na parkowanie naczep ciężarowych typu TIR,
2) budynku stacji paliw o pow. 40 m2 z przeznaczeniem na pomieszczenie
socjalno – magazynowe,
3) budynku materiałów łatwopalnych o pow. 105 m2 z przeznaczeniem na
magazyn.
§2
Umowa najmu części nieruchomości wymienionych w § 1 nie może kolidować
z wykonywaniem zadań statutowych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zwrócił się z wnioskiem
o wyrażenie zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym dla firmy
STYLINART części terenu po byłej Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego
w Przemyślu:


placu parkingowego o pow. 600 m2 przed budynkiem garaży z przeznaczeniem
na parkowanie naczep ciężarowych typu TIR,



budynku stacji paliw o pow. 40 m2 z przeznaczeniem na pomieszczenie
socjalno – magazynowe,



budynku materiałów łatwopalnych o pow. 105 m2 z przeznaczeniem na
magazyn.
Proponowany do oddania w najem plac parkingowy i w/w budynki są zbędne dla

statutowej działalności Szpitala, natomiast ich wynajęcie pozwoli obniżyć koszty
utrzymania całej nieruchomości.
Według wniosku przesłanego przez Wnioskodawcę, Najemca zobowiązany
będzie do zapłaty:


miesięcznego czynszu w wysokości 3880,00 netto + VAT (4772,40 zł brutto),



podatku od nieruchomości proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni,



kosztów eksploatacyjnych za energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz
wodę.
Obecnie prowadzona jest procedura sprzedaży w stosunku do części

nieruchomości po WKTS w Przemyślu, dlatego umowa najmu podpisana byłaby z 1miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej zaopiniował pozytywnie
przedmiotowy wniosek.

wróć

PROJEKT
Uchwała Nr ..................... /2011
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia .......................... 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej
Przemyśl
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 i 2a
w zw. z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje;
§1
1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl
zabudowanej nieruchomości położonej w Przemyślu, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów jako działka nr 634 o pow. 0,1745 ha, objętej księgą wieczystą
KW nr PR1P/00069705/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu,
Wydział Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Miasta
Przemyśla.
2. Wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie
szacunkowym z grudnia 2010 roku wynosi: 3 049 777 zł (słownie złotych: trzy
miliony czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

UZASADNIENIE
Nieruchomość położona w Przemyślu przy ul. Wodnej, zabudowana
budynkiem dydaktyczno - mieszkalnym o pow. użytkowej ok. 724 m2, oznaczona
w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 634 o pow. 0,1754 ha w chwili obecnej
pozostaje w trwałym zarządzie Medycznej Szkoły Policealnej w Przemyślu –
jednostki organizacyjnej Województwa Podkarpackiego realizującej zadania
Województwa w zakresie edukacji publicznej.
Obiekt przy ul. Wodnej do końca sierpnia 2010 roku wykorzystywany był
w ok. 50% jako internat szkolny, a który na mocy Uchwały Nr XLIV/847/10 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 29.03.2010 roku uległ likwidacji. Obecnie
część pomieszczeń w budynku jest wynajmowana podmiotom zewnętrznym, część
pomieszczeń stanowią pustostany, a jedynie część pomieszczeń jest
wykorzystywana przez Szkołę dla własnych potrzeb.
W związku z rozbudową głównej siedziby szkoły zlokalizowanej w Przemyślu
przy ul. Słowackiego 85 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 i docelowe przeniesienie
pomieszczeń dydaktycznych oraz laboratoriów zlokalizowanych w budynku przy
ul. Wodnej do rozbudowywanej siedziby, nieruchomość ta staje się zbędna
Medycznej Szkole Policealnej w Przemyślu dla potrzeb wykonywania swoich zadań
statutowych.
W związku z powyższym Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Przemyślu
pisemnym wnioskiem zwróciła się o wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego
na przedmiotowej nieruchomości na rzecz szkoły i przeznaczenia jej na inne cele.
W październiku 2010 roku Rada Miasta Przemyśla podjęła Rezolucje
Nr 3/2010 w sprawie przekazania kilku nieruchomości Samorządu Województwa
Podkarpackiego na rzecz Miasta Przemyśla, po czym Prezydent Miasta Przemyśla
zwrócił się z prośbą o przekazanie w formie darowizny nieruchomości o której mowa
powyżej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Miejskiej Przemyśl
z wykorzystaniem jej na cele publiczne realizowane przez miasto, tj. na siedzibę
Urzędu Miasta.
Prezydent Miasta Przemyśla w zamian zadeklarował pomoc i współpracę
z jednostkami Województwa Podkarpackiego zlokalizowanymi na terenie miasta
Przemyśla, szczególnie ze Szpitalem Wojewódzkim.
Nieruchomość powyższa stała się zbędna Województwu Podkarpackiemu do
realizacji zadań Województwa, natomiast wg. pism i oświadczeń władz Gminy
Miejskiej Przemyśl jest bardzo potrzebna do prawidłowego funkcjonowania Urzędu
Miasta Przemyśla.
Uzasadnionym jest więc rozważenie wyrażenia zgody na przekazanie
w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Przemyslu przy
ul. Wodnej oznaczonej jako działka nr 634 na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl.

wróć

PROJEKT
Uchwała Nr / / 11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia
2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie bezprzetargowej sprzedaży działek
na rzecz Spółki Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”.
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.), art.6 pkt 1b, art. 37
ust. 3 i art. 67 ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje;
§1
Wyraża się zgodę na dokonanie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
Spółki Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” nieruchomości będących własnością
Województwa Podkarpackiego oznaczonych w operacie ewidencji gruntów jako
działki o numerach 1867/133 o pow. 0,0031 ha i 1867/203 o pow. 1.3847 ha
położonych w Jasionce gm. Trzebownisko oraz działki nr 2137/6 o pow. 1.3660 ha
położonej w Rudnej Małej gm. Głogów Małopolski, z przeznaczeniem na lokalizację
inwestycji celu publicznego pn.: „przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia
nawigacyjnego – rozbudowa instalacji świateł podejścia dla progu 09 wraz
z obszarami podejścia”, za cenę równą ich wartości ustaloną przez rzeczoznawcę
majątkowego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

UZASADNIENIE
W związku z rozwojem rzeszowskiego lotniska i koniecznością jego
modernizacji Wojewoda Podkarpacki Decyzją znak: I.X-7119-2-1/10 z dnia
27.08.2010 r. wydał zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego i zatwierdził, m. innymi, podział działek będących własnością
Województwa Podkarpackiego położonych w Jasionce, gmina Trzebownisko
oznaczonych nr 1867/133 i 1867/128 oraz działki położonej w Rudnej Małej, gmina
Głogów Młp. oznaczonej nr 2137/3.
Wobec konieczności przekazania powyższych nieruchomości na realizację
inwestycji celu publicznego, została zlecona ich wycena przez rzeczoznawcę
majątkowego. Działki 1867/133 i 1867/203 zostały wycenione na kwotę 85 905 zł ,
natomiast działka nr 2137/6 na kwotę 84 555 zł.
Uchwałą z dnia 24 marca 2011 r. nr 4/2011 Rada Nadzorcza Spółki Port Lotniczy
„Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. wyraziła zgodę na nabycie powyższych
nieruchomości za cenę równą ich wartości ustaloną przez rzeczoznawcę
majątkowego.

wróć

- PROJEKT -

UCHWAŁA Nr …/…./11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia …………………….. 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego
w ramach poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6, art. 18 pkt 6 i 20 oraz art. 70 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1590 z późn. zm. 1), art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm. 2), § 20
ust. 1 Porozumienia nr KL/PK/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji
Komponentu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zawartego w Rzeszowie pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a
Ministrem Rozwoju Regionalnego zmienionego aneksem Nr 1 zawartym w
Warszawie w dniu 21 grudnia 2007 r., decyzji Komisji Europejskiej nr K(2007) 4557 z
dnia 28 września 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej
programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego objętego celem
„konwergencja” w regionach w Polsce co zostało ogłoszone Komunikatem Ministra
Rozwoju Regionalnego z dnia 28 października 2007 r. o podjęciu przez komisję
Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki (M.P. 2007
Nr 82 poz. 877) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIII/369/04 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Regionalnej
Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Załącznik do uchwały Nr XXVIII/502/08 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z
dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu systemowego w
ramach poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki zmienionej uchwałą Nr XXXIX/724/09 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 26 października 2009 r. oraz uchwałą Nr L/964/10 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 r. otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 216, poz. 1370 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr
40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241.
1

wróć
Załącznik
do uchwały Nr …/…/…
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia .......................... 2011 r.

Budżet projektu systemowego
pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”
w latach 2010-2013 uwzględniający wysokość wkładu własnego Samorządu
Województwa Podkarpackiego

Rok

Budżet projektu ogółem

2010
2011
2012
2013
Ogółem

2 191 043,00 zł
6 377 026,00 zł
6 615 891,00 zł
4 816 040,00 zł
20 000 000,00 zł

Wkład własny Samorządu
Województwa Podkarpackiego
164 347,00 zł
478 277,00 zł
496 191,00 zł
361 185,00 zł
1 500 000,00 zł

wróć
Uzasadnienie:
Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego zmienia załącznik określający budżet
projektu systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w zakresie
dostosowania faktycznie wydatkowanej kwoty na realizację projektu w 2010 r. i przeniesienie
kwoty niewykorzystanej w 2010 r. na lata następne, tj. 2012 i 2013. Wydatki zaplanowane
pierwotnie na 2011 r. oraz całkowita wartość projektu i wysokość wkładu własnego
województwa podkarpackiego pozostaje bez zmian. Zmiana budżetu projektu jest wynikiem
zmian wprowadzanych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, na które Instytucja
Pośrednicząca wyraziła zgodę pismem znak PR-0783-6-1/08/09/10/11 z dnia 8 kwietnia
2011 r. W celu dalszej realizacji projektu zgodnie z zadaniami przewidzianymi we wniosku
o dofinansowanie podjęcie uchwały jest uzasadnione.

wróć

/PROJEKT/
UCHWAŁA Nr
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …….
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Na podstawie art. 400f ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 18 pkt 20 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1590 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwała, co następuje:
§1
Odwołuje się z dniem ……. Pana Dariusza Surmę, Zastępcę Dyrektora
Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ze składu Rady Nadzorczej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 400f ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w skład rad nadzorczych
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wchodzą:
1) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska albo ich zastępcy, będący regionalnymi
konserwatorami przyrody, albo wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska albo
ich zastępcy;
2) przewodniczący regionalnych rad ochrony przyrody albo ich zastępcy albo
przewodniczący regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na
środowisko albo ich zastępcy;
3) przewodniczący komisji właściwych do spraw środowiska sejmików województw
albo ich zastępcy;
4) dyrektorzy albo wicedyrektorzy departamentów do spraw ochrony środowiska
urzędów marszałkowskich;
5) przedstawiciele organizacji ekologicznych zgłoszeni przez organizacje działające
i posiadające struktury organizacyjne na terenie danego województwa i cieszący
się poparciem największej liczby tych organizacji;
6) przedstawiciele samorządów gospodarczych wybrani przez sejmiki województw
spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy gospodarcze;
7) przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw środowiska
spośród pracowników Biura Narodowego Funduszu lub urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw środowiska
Przepis art. 400f ust. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, iż
członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy powołują i odwołują,
uwzględniając stanowisko podmiotów, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, sejmiki
województw, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
Zgodnie z art. 400f ust. 8 ustawy minister właściwy do spraw środowiska
odwołuje członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy, jeżeli przestali oni
pełnić funkcje:
- regionalnych dyrektorów ochrony środowiska albo ich zastępców, będących
regionalnymi konserwatorami przyrody, albo wojewódzkich inspektorów ochrony
środowiska albo ich zastępców;
- przewodniczących regionalnych rad ochrony przyrody albo ich zastępców albo
przewodniczących regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko
albo ich zastępców.
Zgodnie z art. 400f ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska zarządy
województw informują niezwłocznie sejmiki województw o zaprzestaniu pełnienia
funkcji dyrektorów albo wicedyrektorów departamentów do spraw ochrony
środowiska urzędów marszałkowskich przez członków rad nadzorczych
wojewódzkich funduszy.

wróć
W związku z wejściem w życie uchwały Nr 35/665/11 Zarządu Województwa
Podkarpackiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Departament
Rolnictwa i Środowiska, który do dnia 14 kwietnia 2011 r. prowadził sprawy związane
z funkcjonowaniem WFOŚiGW w Rzeszowie został podzielony na dwa
departamenty: Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa i Gospodarki Wodnej.
Zgodnie z zarządzeniem nr 31/2011 Marszałka Województwa Podkarpackiego
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia organizacji wewnętrznej oraz
szczegółowego zakresu działania Departamentu Ochrony Środowiska sprawy
związane ze sprawowaniem nadzoru nad ww. Wojewódzkim Funduszem znajdują się
we właściwości tego Departamentu.
Wobec powyższego – w myśl przepisu art. 400f ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo
ochrony środowiska - Pan Dariusz Surma, Zastępca Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej nie powinien być członkiem Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Rzeszowie.

wróć
UCHWAŁA Nr 45 / 889 / 11
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie informacji o zaprzestaniu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora
departamentu do spraw ochrony środowiska przez członka Rady Nadzorczej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.
Na podstawie art. 400f ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1590 z późn. zm.) i § 64 Statutu Województwa Podkarpackiego
stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz.
1247 z późn. zm.)
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1
Informuje się Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, że Pan Dariusz
Surma zaprzestał pełnienia funkcji zastępcy dyrektora departamentu do spraw
ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie i tym samym nie powinien być członkiem Rady Nadzorczej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 400f ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w skład rad
nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
wchodzą: dyrektorzy albo wicedyrektorzy departamentów do spraw ochrony
środowiska urzędów marszałkowskich.
Zgodnie z art. 400f ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska zarządy
województw informują niezwłocznie sejmiki województw o zaprzestaniu pełnienia
funkcji dyrektorów albo wicedyrektorów departamentów do spraw ochrony
środowiska urzędów marszałkowskich przez członków rad nadzorczych
wojewódzkich funduszy.
W związku z wejściem w życie uchwały Nr 35/665/11 Zarządu
Województwa Podkarpackiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie
Departament
Rolnictwa
i Środowiska, który do dnia 14 kwietnia 2011 r. prowadził sprawy związane
z funkcjonowaniem WFOŚiGW w Rzeszowie został podzielony na dwa
departamenty: Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa i Gospodarki Wodnej.
Zgodnie z zarządzeniem nr 31/2011 Marszałka Województwa
Podkarpackiego z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia organizacji
wewnętrznej oraz szczegółowego zakresu działania Departamentu Ochrony
Środowiska sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru nad ww. Wojewódzkim
Funduszem znajdują się we właściwości tego Departamentu.
Wobec powyższego – w myśl przepisu art. 400f ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo
ochrony środowiska - Pan Dariusz Surma, Zastępca Dyrektora Departamentu
Rolnictwa i Gospodarki Wodnej nie powinien być członkiem Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Rzeszowie.

wróć

/PROJEKT/
UCHWAŁA Nr
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …….
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Na podstawie art. 400f ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 18 pkt 20 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1590 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Powołuje się z dniem ………. Pana/Panią …………………………. w skład Rady
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

UZASDNIENIE
Zgodnie z art. 400f ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w skład rad nadzorczych
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wchodzą:
1) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska albo ich zastępcy, będący regionalnymi
konserwatorami przyrody, albo wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska albo
ich zastępcy;
2) przewodniczący regionalnych rad ochrony przyrody albo ich zastępcy albo
przewodniczący regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na
środowisko albo ich zastępcy;
3) przewodniczący komisji właściwych do spraw środowiska sejmików województw
albo ich zastępcy;
4) dyrektorzy albo wicedyrektorzy departamentów do spraw ochrony środowiska
urzędów marszałkowskich;
5) przedstawiciele organizacji ekologicznych zgłoszeni przez organizacje działające
i posiadające struktury organizacyjne na terenie danego województwa i cieszący
się poparciem największej liczby tych organizacji;
6) przedstawiciele samorządów gospodarczych wybrani przez sejmiki województw
spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy gospodarcze;
7) przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw środowiska
spośród pracowników Biura Narodowego Funduszu lub urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw środowiska
Przepis art. 400f ust. 7 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, iż
członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy powołują i odwołują,
uwzględniając stanowisko podmiotów, o których mowa w ust. 2 tego artykułu, sejmiki
województw, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
Zgodnie z art. 400f ust. 8 ww. ustawy minister właściwy do spraw środowiska
odwołuje członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy, jeżeli przestali oni
pełnić funkcje:
- regionalnych dyrektorów ochrony środowiska albo ich zastępców, będących
regionalnymi konserwatorami przyrody, albo wojewódzkich inspektorów ochrony
środowiska albo ich zastępców;
- przewodniczących regionalnych rad ochrony przyrody albo ich zastępców albo
przewodniczących regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko
albo ich zastępców.
Zgodnie z art. 400f ust. 9 ustawy Prawo ochrony środowiska zarządy
województw informują niezwłocznie sejmiki województw o zaprzestaniu pełnienia
funkcji dyrektorów albo wicedyrektorów departamentów do spraw ochrony
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środowiska urzędów marszałkowskich
wojewódzkich funduszy.

przez

członków

rad

nadzorczych

Pismem z dnia 29 marca 2011 r. Minister Środowiska odwołał Panią
Magdalenę Grabowską p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie ze składu Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie.
W związku z powyższym istnieje konieczność uzupełnienia składu Rady
Nadzorczej WFOŚiGW w Rzeszowie o osobę pełniącą funkcję regionalnego
dyrektora ochrony środowiska albo jego zastępcy, będącego regionalnym
konserwatorem przyrody, albo wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska albo
jego zastępcy.
Oświadczenia wyrażające wolę kandydowania do składu Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Rzeszowie wyrazili:
1) Pani Ewa Jadwiga Lipińska - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska w Rzeszowie (pismo z dnia 12 kwietnia 2011 r.)
2) Pan Władysław Martens - Zastępcę Podkarpackiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (pismo z dnia 12 kwietnia
2011 r.)
3) Pan Lech Kotkowski - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie (pismo z dnia 20 kwietnia 2011 r.).
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/PROJEKT/
UCHWAŁA Nr
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia …….
zmieniająca uchwałę nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie
powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Na podstawie art. 400f ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), art. 18 pkt 20 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1590 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego
2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zmienionej uchwałami Sejmiku
Województwa Podkarpackiego Nr XLVIII/902/10 z dnia 31 maja 2010 r., Nr III/35/10
z dnia 29 grudnia 2010 r. oraz Nr VII/102/11 z dnia 25 marca 2011 r. § 1 otrzymuje
brzmienie:
„§ 1. Powołuje się Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w następującym składzie:
1) Hanna Pawłowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony przez
Ministra Środowiska,
2) …………………… - ……………………………..
3) Rafał Kumek – Zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji do spraw
ocen oddziaływania na środowisko,
4) Władysław Stępień – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów
Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego
IV kadencji,
5) Ryszard Konarski – przedstawiciel organizacji ekologicznych,
6) Jan Bieniasz – przedstawiciel samorządów gospodarczych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W celu zapewnienia przejrzystości uchwały nr XLIII/832/10 z dnia 24 lutego
2010 r. w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zmienionej uchwałami Sejmiku
Województwa Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr III/35/10 z dnia 29 grudnia
2010 r. oraz Nr VII/102/11 z dnia 25 marca 2011 r. oraz planowanymi jej kolejnymi
zmianami związanymi ze zmianami w składzie członkowskim Rady Nadzorczej
WFOŚiGW w Rzeszowie, zdecydowano o nadaniu nowego brzmienia jej § 1.
Zgodnie z art. 400f ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w skład rad nadzorczych
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wchodzą:
1) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska albo ich zastępcy, będący regionalnymi
konserwatorami przyrody, albo wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska albo
ich zastępcy;
2) przewodniczący regionalnych rad ochrony przyrody albo ich zastępcy albo
przewodniczący regionalnych komisji do spraw ocen oddziaływania na
środowisko albo ich zastępcy;
3) przewodniczący komisji właściwych do spraw środowiska sejmików województw
albo ich zastępcy;
4) dyrektorzy albo wicedyrektorzy departamentów do spraw ochrony środowiska
urzędów marszałkowskich;
5) przedstawiciele organizacji ekologicznych zgłoszeni przez organizacje działające
i posiadające struktury organizacyjne na terenie danego województwa i cieszący
się poparciem największej liczby tych organizacji;
6) przedstawiciele samorządów gospodarczych wybrani przez sejmiki województw
spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy gospodarcze;
7) przewodniczący rad wyznaczeni przez ministra właściwego do spraw środowiska
spośród pracowników Biura Narodowego Funduszu lub urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw środowiska.
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Projekt
UCHWAŁA NR ....../......./11
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Usuwania Azbestu
na lata 2009-2032” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
dla tego programu.
Na podstawie § 17 ust. 1 i § 19 ust. 2 Statutu Województwa Podkarpackiego
stanowiącego załącznik do uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999r. w sprawie uchwalenia
Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 28, poz. 1247
z późn. zm.) w celu wykonania „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032” przyjętego uchwałą Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r.
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” oraz w celu realizacji Strategii Rozwoju
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 stanowiącej załącznik do
uchwały Nr LXIII/790/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 20 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 z późn. zm.
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje
§1

Postanawia się przyjąć opracowany przez Marszałka Województwa
Podkarpackiego „Wojewódzki Program Usuwania Azbestu na lata
2009-2032” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla tego programu.
Wojewódzki Program wraz z Prognozą stanowią odpowiednio załącznik Nr 1
i załącznik Nr 2 do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zapisy „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
nakładają na marszałków województw obowiązek opracowania Wojewódzkich
Programów Usuwania Azbestu. Dokumenty te winny wskazywać ilości wyrobów
zawierających azbest na terenie poszczególnych województw oraz harmonogram
ich usuwania i miejsca unieszkodliwiania.
Gospodarka odpadami powinna być rozwijana zgodnie ze Strategią Rozwoju
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz zgodnie z uchwalonym
Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
Biorąc powyższe pod uwagę został opracowany „Wojewódzki Program Usuwania
Azbestu na lata 2009-2032” dla Województwa Podkarpackiego.
Zadaniem Programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów
zawierających

azbest,

minimalizacja

negatywnych

skutków

zdrowotnych

spowodowanych obecnością azbestu na terytorium województwa, a także
likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Przedmiotowy

projekt

dokumentu

został

przeanalizowany

pod

względem zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi oraz spójności
z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
W wyniku analizy stwierdzono, że projekt „Wojewódzkiego Programu
Usuwania Azbestu na lata 2009-2032” jest spójny z przyjętymi celami w Planie
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego” oraz z „Programem
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..........
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia .........
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1. Wprowadzenie
1.1. Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego
Województwo Podkarpackie leży na krańcach w południowo-wschodniej Polski. Od
wschodu graniczy z Ukrainą (na dł.239 km), od poudnia ze Słowacją (na dł. 134 km), od
zachodu z województwem małopolskim (na dł.186 km), od północnego zachodu
z województwem świętokrzyskim (na dł. 82 km) i od północy z województwem lubelskim
(na dł. 320 km) 1.
W skład województwa wchodzi 21 powiatów ziemskich i 4 powiaty grodzkie (ogółem
25 powiatów), 159 gmin. Największe miasta to: Rzeszów - ponad 163 tys. mieszkańców,
Przemyśl – 67 tys., Stalowa Wola – 66 tys., Mielec – 61 tys., Tarnobrzeg – 50 tys.
i Krosno – 48 tys. mieszkańców.
Powierzchnia województwa wynosi 17 845 km2, co stanowi 5,7% powierzchni kraju
i pod tym względem zajmuje 11. miejsce wśród województw Polski.
Województwo podkarpackie jest regionem słabo zurbanizowanym, o charakterze
rolniczym, z szybko rozwijającą się infrastrukturą turystyczną. Posiada bogate
i zróżnicowane walory przyrodniczo - kulturowe.
Ludność województwa na koniec 2009 r. wynosiła ponad 2 109 tys. osób, tj. 5,5%
ludności kraju (9. miejsce wśród innych województw). Średnia gęstość zaludnienia wynosi
118 osób na 1 km2 (7. miejsce w kraju).
Prognozuje się zmniejszenie liczby ludności (w 2030 r. do 2044,7 tys. osób).
Rozmieszczenie ludności w województwie podkarpackim jest nierównomierne. Wiąże się
to z występowaniem znacznych obszarów górskich, stosunkowo słabym
uprzemysłowieniem i brakiem wykształconych dużych zespołów miejskich.
Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego obszar województwa
podkarpackiego położony jest w obrębie prowincji Karpaty Zachodnie (z Podkarpaciem)
i Karpaty Wschodnie; niewielki fragment terenu położony na północnym wschodzie należy
do prowincji Wyżyny Polski.
Obejmuje swoim zasięgiem 3 odrębne krainy fizjograficzne, znacząco zróżnicowane
pod względem budowy geologicznej, ukształtowania terenu i środowiska przyrodniczego.
W części północnej, obejmującej prawie połowę województwa, znajduje się Kotlina
Sandomierska, pośrodku Pogórze Karpackie, na południu Beskidy, dzielące się na Beskid
Niski i Bieszczady. Najbardziej na północny-wschód wysunięty skrawek województwa
położony jest w obrębie Roztocza.
Województwo należy do najczystszych ekologicznie regionów Polski. Ponad 45%
powierzchni województwa to obszary prawnie chronione. Są wśród nich 94 rezerwaty
przyrody, 10 parków krajobrazowych oraz 2 parki narodowe Magurski i Bieszczadzki,
który wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Lasy
zajmują ok. 37% powierzchni terenu, a w Bieszczadach ponad 65%. Największe
kompleksy leśne przetrwały w Kotlinie Sandomierskiej (Puszcza Sandomierska i Puszcza
Solska), w Beskidzie Niskim, Bieszczadach, a także na Roztoczu.
Podstawową sieć rzeczną tworzy Wisła oraz jej dwa duże dopływy karpackie:
Wisłoka i San. Niewielka część województwa leży w zlewni rzeki Strwiąż, stanowiącej
część dorzecza Dniestru należącego do zlewiska Morza Czarnego.
W województwie brak jest jezior, funkcjonują natomiast zbiorniki retencyjne największy stanowi zbiornik Solina na Sanie, a także stawy rybne, wyrobiska pożwirowe
oraz glinianki.
Województwo podkarpackie jest regionem rolniczo-przemysłowym. Ponad połowę
jego obszaru stanowią użytki rolne. Gospodarstwa rolne charakteryzują się dużym
rozdrobnieniem agrarnym - dominują gospodarstwa o powierzchni w przedziale od 1 do 5
ha, które stanowią prawie 90% wszystkich gospodarstw, a średnia powierzchnia
gospodarstwa wynosi 3,61 ha.
1
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W
województwie
podkarpackim
dominującą
rolę
odgrywa
przemysł
elektromaszynowy, chemiczny i rolno-spożywczy. Znaczący jest również przemysł
motoryzacyjny, metalurgiczny, lotniczy, materiałów budowlanych, meblarski oraz lekki.
Najważniejsze ośrodki to: Rzeszów, Stalowa Wola, Mielec, Krosno, Sanok, Jasło,
Tarnobrzeg, Dębica, Jarosław i Przemyśl.
W Rzeszowie dominuje przemysł elektromaszynowy i rolno-spożywczy, funkcjonują
tu m.in. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A., Zelmer S.A., Alima Gerber S.A., ICN Polfa Rzeszów S.A. Stalowa Wola jest ośrodkiem przemysłowym
wyspecjalizowanym w przemyśle metalurgicznym i maszynowym. Głównym
przedstawicielem tych przemysłów jest Huta Stalowa Wola S.A. z zakładami: HSW Zakład
Ciągarnia Sp. z. o.o., HSW Huta Stali Jakościowych S.A., HSW Odlewnia Sp. z o. o.
W województwie funkcjonują dwie specjalne strefy ekonomiczne: Tarnobrzeska
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Euro-Park Wisłosan” oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna
„Euro-Park” Mielec.
Tarnobrzeg do niedawna pełnił rolę ośrodka przemysłowego opartego na górnictwie
i przetwórstwie siarki. Obecnie tereny Tarnobrzega, Stalowej Woli i Nowej Dęby wchodzą
w skład Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park Wisłosan”. Do ważniejszych zakładów
zlokalizowanych na tym terenie należą m.in. Zakłady Chemiczne „Siarkopol Tarnobrzeg”
Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II”
Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, Fenix-Metals Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, Federal-Mogul Gorzyce
S.A. w Gorzycach, „Energetyka Wisłosan” Sp. z o.o.w Nowej Dębie oraz Alumetal
Gorzyce Sp. z o.o. w Gorzycach Miasta o znaczącej funkcji przemysłowej to również:
Jasło z Rafinerią „Jasło” S.A., Zakładami Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A., Zakładami
Lotos Jasło S.A., Jedlicze z Rafinerią Nafty „Jedlicze” S.A., Nowa Sarzyna z Zakładami
Chemicznymi „Organika Sarzyna” S.A., Sanok z Sanockimi Zakładami Przemysłu
Gumowego „Stomil Sanok” S.A. oraz Dębica z Firmą Oponiarską „Dębica” S.A.
Również Rzeszów jest ważnym ośrodkiem przemysłowym. W Rzeszowie swą
siedzibę ma Zelmer S.A. producent sprzętu domowego. W ostatnim czasie utworzony
został Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny. Podstawą tego przedsięwzięcia
jest przemysł lotniczy i farmaceutyczny. Przemysł farmaceutyczny reprezentowany jest
przez firmy Valeant Pharmaceuticals International (dawniej ICN Polfa Rzeszów)
i koncern Sanofi-Aventis. Rzeszów należy do stowarzyszenia przedsiębiorców przemysłu
lotniczego z południowo-wschodniej Polski tzw. Doliny Lotniczej. Produkowane są tutaj
silniki do samolotów F-16. Swą siedzibę w Rzeszowie ma także Alima Gerber SA.producent pożywienia i soków dla niemowląt i dzieci. Podkarpaccy przedsiębiorcy
działający w sektorze informatycznym powołali Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka.
Po połączeniu firm Asseco i Softbank Rzeszów jest centralą największego w kraju
przedsiębiorstwa z sektora IT – Asseco Poland.
Województwo podkarpackie posiada bardzo korzystne położenie tranzytowe.
Przecinają się tutaj korytarze transportowe o zasięgu transeuropejskim. Najważniejsze
szlaki komunikacyjne stanowią drogi relacji Niemcy - Wrocław - Kraków - Rzeszów Ukraina (E-40), droga Radom - Rzeszów - Słowacja (E-371), droga relacji Rzeszów Lublin - Białystok – Litwa (droga krajowa nr 19). Główna oś transportu kolejowego to
magistrala kolejowa o charakterze międzynarodowym prowadząca ruch z Europy
Zachodniej na Ukrainę. Przejścia drogowe tranzytowe na Ukrainę znajdują się
w Korczowej (droga E40), Medyce i Krościenku, zaś na Słowację w Barwinku. Natomiast
przejścia kolejowe na Ukrainę zlokalizowane są w Przemyślu, Krościenku, miejscowości
Werchrat oraz na Słowacje w Łupkowie.
Dodatkowo na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowane jest lotnisko
w Rzeszowie - Jasionce będące jedynym portem lotniczym wschodniej części kraju
o parametrach i wyposażeniu technicznym umożliwiającym obsługę pasażersko-towarową
w ruchu krajowym i zagranicznym.
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Transport rurociągowy służy do przesyłania ropy naftowej i produktów naftowych,
gazu ziemnego i węglowego. W regionie gazociągami rozprowadzany jest gaz
wysokometanowy ze złóż podkarpackich. Głównym węzłem rozdzielczym gazu ziemnego
w regionie jest Jarosław.
1.2 Cele i zadania Programu
„Wojewódzki program usuwania azbestu na lata 2009 ‐ 2032" jest spójny z przyjętymi
celami w „Planie gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego na lata 20082011 z uwzględnieniem lat 2012-2019” oraz zaktualizowanym „Programie Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.
Celem programu jest:
• usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
• minimalizacja
negatywnych
skutków
zdrowotnych
spowodowanych
obecnością azbestu na terytorium kraju;
• likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
W wojewódzkim planie gospodarki odpadami przyjęto nastepująe kierunki działań:
• monitoring prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest,
szczególnie wśród indywidualnych posiadaczy i firm zajmujacych się
demontażem,
• ewidencja wyrobów zawierających azbest,
• modernizacja i/lub budowa składowisk odpadów azbestowych,
• wspieranie inicjatyw zmierzających do usuwania wyrobów budowlanych
zawierających azbest.
Ogólnym zadaniem programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania
wyrobów zawierających azbest. Zatem w programie ujęto:
a) ilości wyrobów oraz ich rozmieszczenie na terenie województwa w układzie gmin
i powiatów,
b) wskazanie najbardziej newralgicznych miejsc ze względu na największą ilość
występujących wyrobów zawierających azbest, a co za tym idzie największe zagrożenie
zdrowia człowieka,
c) przewidywaną ilość odpadów azbestowych do składowania oraz konieczną
pojemność składowisk w celu unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,
d) propozycje działań organizacyjnych i inwestycyjnych zmierzających do osiągnięcia
celów Programu wraz z harmonogramem ich wdrażania,
e) oszacowanie kosztów oraz analiza możliwości pozyskania środków finansowych
na realizację programu.
1.3 Podstawy prawne
Obecnie w Polsce istnieje szereg przepisów dotyczących problematyki azbestu.
Regulacje prawne dotyczące azbestu i wyrobów zawierających azbest zostały oparte na
przepisach obowiązujących w Unii Europejskiej.
1.3.1. Ustawy
•

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest (tekst jednolity z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.) Ustawa weszła w życie
od 28 września 1997 roku. Zakazuje ona wprowadzania na polski obszar celny
azbestu, wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest
oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi ten surowiec. Zgodnie z ustawą
produkcja płyt azbestowo-cementowych została zakończona we wszystkich

7

wróć
Wojewódzki program usuwania azbestu na lata 2009-2032

zakładach do 28 września 1998 r., a z dniem 28 marca 1999 r. nastąpił zakaz obrotu
tymi płytami. Wyjątek stanowi tylko azbest i wyroby zawierające azbest dopuszczone
do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny spośród wyrobów
określonych w załączniku nr 1 do ustawy. Wykaz tych wyrobów określa corocznie
Minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Wymieniona
ustawa praktycznie zamknęła okres stosowania wyrobów zawierających azbest
w Polsce, pozostaje natomiast problem sukcesywnego usuwania zużytych wyrobów
w sposób niezagrażający zdrowiu ludzi i zanieczyszczeniu środowiska. Ustawa
porządkuje również zagadnienia związane z opieką zdrowotną pracowników, którzy
mieli kontakt z azbestem.
•

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 7, poz. 1118
ze zm.) Wśród wielu przepisów znajduje się zapis mający zastosowanie
w przypadkach występowania azbestu. Art. 30 ust. 3 stanowi: właściwy organ może
nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie
określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia,
o którym mowa w ust. 1 tego art. jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
o zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
o pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
o pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
o wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla
terenów sąsiednich.

•

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych
(Dz. U. Z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, ze zm.) Ustawa reguluje – na gruncie prawa
europejskiego – problematykę dotycząca substancji i preparatów chemicznych, w tym
niebezpiecznych. Ustawa określa warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji,
wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych, w celu
ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie
człowieka lub na środowisko. Zgodnie z ustawą tworzy się urząd Inspektora
do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243 ze zm.). Ustawa określa zasady postępowania z odpadami, w sposób
zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania
powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ustawie określone są obowiązki
wytwórców i posiadaczy odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Ustawa reguluje
całokształt spraw administracyjnych, związanych z postępowaniem przy zbieraniu,
transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu, w tym składowaniu odpadów, a także
wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących składowisk odpadów. Ustawa
wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami na szczeblu
krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27
lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw, krajowy plan gospodarki odpadami został
przyjęty pod koniec 2002 roku. Art. 10, ust. 4 tej samej ustawy stanowi,
że wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, zawierające
plany gospodarki odpadami mają być uchwalone przez odpowiednie organy
w następujących terminach:
o programy wojewódzkie – do 30 czerwca 2003 r. – uchwalane przez sejmiki
województw,
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o
o

programy powiatowe – do 31 grudnia 2003 r. - uchwalane przez rady powiatów,
programy gminne – do 30 czerwca 2004 r. - uchwalane przez rady gmin.

•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr
25 poz. 150 ze zm.).Ustawa określa zasady ochrony środowiska oraz warunki
korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju.
Ustawa zawiera szereg istotnych i ważnych postanowień dotyczących m.in.:
o państwowego monitoringu środowiska, jako systemu pomiarów, ocen i prognoz
stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania
informacji o środowisku,
o opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, w tym gospodarki odpadami,
a także programów wojewódzkich, zmierzających do przestrzegania standardów
jakości środowiska,
o ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, sposobu postępowania
z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska,
o kar i odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad i przepisów dotyczących
ochrony środowiska,
o konieczności oznaczenia instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest oraz miejsc, w których on się znajduje.

•

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 199, poz. 1671 ze zm.). Ustawa określa
zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wymagania w stosunku
do kierowców i innych osób wykonujących czynności związane z tym przewozem
oraz organy właściwe do sprawowania nadzoru i kontroli w tych sprawach. Przy
przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju obowiązują przepisy zawarte
w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) – Jednolity tekst Umowy ADR
(Dz.U. z 2005r Nr 178, poz. 1481). Przepisy umowy ADR oraz ustawy określają
warunki załadunku i wyładunku oraz przewozu odpadów niebezpiecznych
na składowisko. Pojazdy powinny być zaopatrzone w świadectwo dopuszczenia
pojazdu do przewozu materiałów niebezpiecznych wydane przez upoważnioną stację
kontroli pojazdów, zaś kierowcy pojazdów winni być przeszkoleni w zakresie
przewozu towarów niebezpiecznych.

1.3.2. Akty wykonawcze
Rozporządzenia Rady Ministrów
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu
prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych
z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 ze zm.),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia
do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U Nr 257, poz.
2573, ze zm.) Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
wymaga transport lub unieszkodliwianie azbestu lub produktów zawierających
azbest, w ilości nie niższej niż 200 ton rocznie.
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat
za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217).
Rozporządzenia Ministra Środowiska
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206). Zamieszcza rodzaje
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odpadów zawierających azbest na liście odpadów niebezpiecznych w wymienionych
niżej grupach i podgrupach z przypisanym kodem klasyfikacyjnym:
06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,
06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,
10 11 81* - odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),
10 13 09*- odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo
azbestowych,
15 01 11*- opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy
wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami
ciśnieniowymi,
16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,
16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające azbest,
17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,
17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest,
UWAGA: gwiazdka oznacza odpady niebezpieczne.
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu
informacji
oraz
wzorów
formularzy
służących
do
sporządzania
i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2007 r. Nr 101, poz. 686).
Określa zakres informacji dotyczących składu i właściwości komunalnych osadów
ściekowych oraz wzory formularzy do sporządzania i przekazywania zbiorczego
zestawienia odpowiednich danych.

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr
122, poz. 1055).

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 ipca 2009 r. w sprawie sposobu
przedkładania marszałkowi województwa informacji o wystepowaniu substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2009 r. Nr 124,
poz. 1033). Określa sposób przedkładania marszałkowi województwa przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach
wystepowania substancji stawrzających szczególne zagrożenie dla środowiska, a
także terminy ich przedkładania, formę, układ oraz wymagane techniki przedkładania.

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie
zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk
odpadów (Dz.U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1858). Przepisy rozporządzenia nie stosuje
się do składowiska odpadów materiałów izolacyjnych oraz konstrukcyjnych
zawierających azbest oraz składowiska odpadów obojętnych.

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk
odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549). Określa m.in. wymagania dotyczące
składowania dla odpadów zawierających azbest, wymienionych w katalogu odpadów
oznaczonych kodami:17 06 01* i 17 06 05*.

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie
podziemnych składowisk odpadów (Dz. U. z 2005 r. Nr 110, poz. 935),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr
30, poz. 213). Określa wzory dokumentów stosowanych do prowadzenia ilościowej
i jakościowej ewidencji odpadów celem zapewnienia kontroli ich przemieszczania.
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Do prowadzonej ewidencji odpadów obowiązani są posiadacze odpadów, w tym
także wytwórcy odpadów. Ewidencje odpadów prowadzi się za pomocą dwóch
dokumentów: karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów. Karta
przekazania odpadu wypełniana jest w dwóch egzemplarzach przez posiadacza
przekazującego odpady na rzecz innego posiadacza odpadów. Posiadacz odpadów,
który odpady przejmuje (np. zarządzający składowiskiem odpadów) zobowiązany jest
do potwierdzenia na karcie przekazania odpadu fakt przyjęcia odpadu. Karty
informacyjne służą do naliczania opłat za umieszczenie w danym roku odpadów
na składowisku wnoszonych na rachunek dystrybucyjny urzędu marszałkowskiego
właściwego ze względu na miejsce składowania odpadów.
•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.
U. z 2006 r. Nr 49, poz. 356),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów
ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291)

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie
rodzajów odpadów, których przewóz w celu unieszkodliwiania jest zabroniony
(Dz. U. Nr 119, poz. 769),

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu
przedkładania Marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2009 Nr 124, poz.
1033)

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U z 2010 r.
Nr 16, poz. 87). Wartość odniesienia dla azbestu (włókna na m3) wynosi uśredniona
2350 µg/m3 w ciągu godziny i 250 µg/m3 dla roku kalendarzowego.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia
• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r.
w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy
wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19,
poz. 231)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów
i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz.
1666, ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie
okresowych badań lekarskich pracowników zatrudnionych w zakładach, które
stosowały azbest w produkcji (Dz. U. Nr 183, poz. 1896)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia
uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. Nr 185, poz. 1920, ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji,
preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu
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•

•
•

•

rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771,
ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru
książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona
w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest
w procesach technologicznych, sposobu jej wypełnienia i aktualizacji (Dz. U. Nr
13, poz. 109) Pracodawca, który zatrudnia lub zatrudniał osobę w warunkach
narażenia zawodowego na działanie pyłów zawierających włókna azbestu, wpisuje
i aktualizuje w książeczce badań profilaktycznych tej osoby dane osobowe wraz
z danymi dotyczącymi okresu zatrudnienia w warunkach narażenia na pył
azbestu oraz szczegółowe parametry tego narażenia.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr
73, poz. 645, ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2005 r. w sprawie leków
związanych z chorobami wywołanymi pracą przy azbeście (Dz. U. z 2005 r. Nr
189, poz.1603) Rozporządzenie określa wykaz bezpłatnych leków związanych z
chorobami wywołanymi pracą przy azbeście, sposób realizacji recept oraz tryb
rozliczania przez oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z budżetem
państwa kosztów tych leków.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu
substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr
201, poz. 1674),

Rozporządzenia Ministra Gospodarki
•

•

•

•

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie
rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.
U. Nr 191, poz. 1595) W sposób nieselektywny mogą być składowane odpady:
Grupy 17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest
Grupy 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest
Oznacza to, że odpady obu grup mogą być składowane wspólnie, na tym samym
składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Natomiast nie wolno
tych odpadów mieszać i składować z innymi odpadami niebezpiecznymi.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz.
1876 oraz z 2008 r. Nr 200, poz. 1235),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 oraz z
2010 r. Nr 162, poz. 1089),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na
składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r.
w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824) Określa
obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracowników przy usuwaniu wyrobów
zawierających azbest.

12

wróć
Wojewódzki program usuwania azbestu na lata 2009-2032

•
•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów na składowiska podziemne
(Dz. U. Nr 163, poz. 1156),
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 października 2007 r. w sprawie
rodzajów odpadów, które mogą być skierowane nieselektywnie na
składowiskach podziemnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1514),

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2008 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest
wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2008 r. Nr 200 poz. 1235),

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz.U. 2010 Nr 162, poz. 1089). Określa obowiązki
wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania
wyrobów zawierających azbest; warunki przygotowania do transportu
wyrobów i odpadów zawierających azbest do miejsca ich składowania; wymagania,
jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Rozporządzenie Ministra Pracy
•

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833
z póź. zm). Określa najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy pyłów
zawierających azbest:
a) pyły zawierające azbest chryzotyl
- 1,0 mg/m3
- włókna respirabilne
- 0,2 włókien w cm3
b) pyły zawierające azbest krokidolit
- włókna respirabilne

- 0,5 mg/m3
- 0,2 włókien w cm3

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 108, poz. 953, ze zm.),

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie
zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r. Nr
236, poz. 1986). Przepisy o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych
stosuje się odpowiednio do transportu odpadów niebezpiecznych spełniających
określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z klas
towarów niebezpiecznych. Przy przewozach materiałów niebezpiecznych w kraju
obowiązują przepisy zawarte w załącznikach A i B do Umowy europejskiej dotyczącej
międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) Jednolity tekst Umowy ADR (Dz.U. z 2005 r. Nr 178, poz. 1481). Odpady zawierające
azbest pochodzące z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz
odpady izolacyjne zawierające azbest zgodnie z ADR zaliczone zostały do klasy 9 –
różne materiały i przedmioty niebezpieczne, z czego wynikają określone wymagania
przy ich transporcie. Posiadacz odpadów zawierających azbest, który prowadzi
działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów, obowiązany jest
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do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Zgodnie z ustawą
o odpadach zezwolenie wydaje, w drodze decyzji starosta, właściwy ze względu
na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. Transportujący odpady
niebezpieczne obowiązany jest do posiadania karty ewidencji odpadu, dokumentu
obrotu odpadami niebezpiecznymi i dokumentu przewozowego materiałów
niebezpiecznych według wymagań ADR.
•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów
niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 237, poz. 2011). Określa szczegółowe warunki
i tryb wydawania świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów
niebezpiecznych, jego wzór i sposób wypełnienia.

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). Określa
zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwanego "planem bioz") oraz szczegółowy zakres
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi (wyroby zawierające azbest).

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie
kursów dokształcających dla kierowców pojazdów przewoŜących towary
niebezpieczne (Dz. U. Nr 187, poz. 1571)

Inne
•

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (M.P. 2010.33.481) Program zastępuje dotychczasowy "Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski". Utrzymuje dotychczasowe
cele i określa nowe zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu.

•

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie wejścia w życie
zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie
dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 99, poz. 667)

1.4 Metodyka opracowania Programu
Jako punkt odniesienia dla Programu przyjęto:
• szacunkową ilość wyrobów zawierających azbest w województwie w układzie
gmin (w tym celu wykorzystano rejestr rodzaju, ilości oraz miejsc
występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla
środowiska w województwie podkarpackim w latach 2008-2009) dane będące
w zasobach Marszałka Województwa Podkarpackego,
• aktualny stan w zakresie funkcjonujących składowisk odpadów azbestowych
na terenie województwa podkarpackiego,
• kierunki działań w zakresie usuwania odpadów azbestowych zdefiniowane
w "Planie gospodarki odpadami województwa podkarpackiego na lata 20082011 z uwzględnieniem lata 2012-2019".
2. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest oraz oddziaływanie azbestu na
zdrowie człowieka
2.1 Występowanie i zastosowanie azbestu
Mianem azbestu określa się naturalnie występujące, włókniste minerały
krzemianowe, powstałe na drodze procesów metamorficznych. Charakterystyczną cechą
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morfologiczną naturalnie występujących minerałów azbestowych jest równoległa budowa
włókien. Wyróżnia się dwie grupy minerałów azbestowych:
• serpentynity – należą do nich: antygoryt, lizardyt i chryzotyl,
• amfibole – w skład tej grupy wchodzi bardzo dużo minerałów, a ich główne
formy włókniste to: amozyt, krokidolit, azbest antofylitowy, termolitowy
i aktynolitowy.
Azbest znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle dzięki swoim właściwościom,
takim jak:
• niepalność – temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500-1550°C,
natomiast amfiboli 930-1150°C,
• odporność na czynniki chemiczne (kwasy i zasady) – szczególnie
w przypadku amfiboli,
• wysoka wytrzymałość mechaniczna,
• niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne,
• łatwość łączenia się z innymi materiałami (cement, tworzywa sztuczne),
• możliwość przędzenia włókien,
• dobre właściwości sorpcyjne.
Klasyfikację wyrobów zawierających azbest przeprowadza się na podstawie trzech
kryteriów: zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościowa wyrobu.
Wyroby zawierające azbest dzielimy na dwie klasy:
• Klasa I – wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000kg/m3
definiowane jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Są
podatne na uszkodzenia mechaniczne, przez co uwalniają duże ilości włókien
azbestowych do otoczenia. Głównie stosowane były w wyrobach tekstylnych
w celach ochronnych oraz jako koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury
uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD, płytkach podłogowych PCW oraz
materiałach i wykładzinach ciernych.
• Klasa II – obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000kg/m3
definiowane jako „twarde”. Zawierają poniżej 20% azbestu Włókna są ze sobą
mocno związane, więc w przypadku mechanicznego uszkodzenia emisja
azbestu do otoczenia jest niewielka. Zagrożenie dla środowiska i zdrowia
ludzi stwarza obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz
rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych.
Najczęściej w Polsce stosowanymi wyrobami z tej klasy są płyty azbestowocementowe faliste i płyty azbestowo-cementowe typ „karo” stosowane jako
pokrycia dachowe oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje
w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilościach produkowane
i stosowane były rury azbestowo-cementowe służące do wykonywania
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako
przewody kominowe i zsypowe.
Azbest szeroko stosowany był w kilku dziedzinach gospodarki, przede wszystkim
w budownictwie, ale także w energetyce, transporcie i przemyśle chemicznym.
Najważniejszymi zastosowaniami azbestu są:
• wyroby azbestowo-cementowe produkowane z azbestu chryzotylowego
i azbestów amfibolowych, takie jak: pokrycia dachowe, rury ciśnieniowe, płyty
okładzinowe i elewacyjne zawierające od 10-35% azbestu;
• wyroby izolacyjne stosowane do izolacji kotłów parowych, wymienników
ciepła, zbiorników, przewodów rurowych oraz ubrań i tkanin ognioodpornych.
Zawierają one w zależności od przeznaczenia od 75 do 100% azbestu,
głównie chryzotylu;
• wyroby uszczelniające: tektury, płyty azbestowo-kauczukowe, szczeliwa
plecione,
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wyroby cierne, takie jak: okładziny cierne i taśmy hamulcowe stosowane do
różnego typu hamulców,
• wyroby tekstylne: sznury i maty,
• wyroby hydroizolacyjne: lepiki asfaltowe, kity uszczelniające, asfalty drogowe
uszlachetnione, zaprawy gruntujące, papa dachowa, płytki podłogowe,
zawierające od 20 do 40% azbestu.
Szacuje się (w skali kraju), że ok. 96% ogólnej ilości wyrobów zawierających azbest
stanowią płyty azbestowo-cementowe (faliste i płaskie). Produkcja płyt azbestowocementowych w Polsce rozpoczęła się w 1907 r. jednak stosowanie azbestu na szeroką
skalę w budownictwie nastąpiło w latach 60-tych, po uruchomieniu zakładów wyrobów
azbestowo-cementowych. Głównym surowcem stosowanym do produkcji był azbest
chryzotylowy, ale do połowy lat osiemdziesiątych do produkcji rur ciśnieniowych
stosowany był także krokidolit oraz niewielkie ilości amozytu.
•

2.2 Wpływ azbestu na organizm ludzki
Pomimo tego, że azbest był wykorzystywany od czasów starożytnych, to jego
szkodliwy wpływ na organizm człowieka rozpoznano dopiero na początku XX wieku.
Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby
włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych
cech włókien. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna
cienkie, o średnicy poniżej 3 µm, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych
odcinków dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube, o średnicy powyżej
μm, 5
zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzotylu
o dużej średnicy, mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi
włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części
płuc. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to
znaczy takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się
z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od
μm,5 mają
grubość mniejszą od 3 μm, a stosunek długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy
niż 3 :1.
Ze względu na to, że włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej zatrzymywane
w górnych partiach układu oddechowego, w porównaniu z włóknami azbestów
amfibolowych oraz ze względu na fakt, że są także skuteczniej usuwane z płuc, narażenie
na kontakt z azbestem amfibolowym niesie ze sobą ryzyko zdrowotne.
Krótkookresowe narażenie na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń
oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych. Z kolei
chroniczna ekspozycja na włókna azbestowe może być przyczyną takich chorób układu
oddechowego jak:
• pylica azbestowa (azbestoza) – rodzaj pylicy płuc spowodowanej wdychaniem
włókien azbestowych. Przejawia się suchym, męczącym kaszlem, dusznością
wysiłkową, bólami w klatce piersiowej oraz objawami nieżytu oskrzeli
i rozedmy płuc. Włókna azbestowe wnikają aż do najgłębszych części płuc.
Powstają ciała żelaziste, które powodują uszkodzenia i zwłóknienia tkanki
płucnej. W latach 1976-2009 ogółem odnotowano 2713 przypadków
azbestozy. Liczba przypadków pylicy azbestowej wykazuje tendencję
wzrostową, średnio o ok. 3 nowe przypadki rocznie. Przypadki stwierdzone
u mężczyzn stanowią ponad 60,0%.Powodowana jest przez stosunkowo duże
stężenia włókien, a jej okres rozwoju może trwać nawet 30 - 40 lat.
• choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu, czyli zmiany
zwłóknieniowe opłucnej – pod postacią odgraniczonych blaszek lub rozlanego
zgrubienia opłucnej mogą występować równocześnie lub niezależnie od
zwłóknienia tkanki płucnej. Zmiany opłucnowe powodowane azbestem
wymienione zostały po raz pierwszy w wykazie chorób zawodowych
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obowiązującym od 2002 r. W latach 2003-2009 ogółem odnotowano 391
przypadków zmian opłucnowych uznanych za chorobę zawodową. Stanowiły
one w tym okresie już 24,4% ogółu zawodowych chorób azbestozależnych.
rak płuc – najczęściej powodowanym przez azbest nowotworem dróg
oddechowych jest rak oskrzeli. Jest to seria nienaprawionych defektów
genetycznych w komórkach prowadzących do rozwoju guza. Ekspozycja na
azbest powoduje powstawanie międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Jest to
postępująca choroba prowadząca do śmierci. Okres rozwoju może wynosić
nawet 25 – 40 lat, a śmierć następuje po dwóch latach od wystąpienia
objawów. Nowotwór ten rozwija się u osób zawodowo narażonych na kontakt
z azbestem oraz u osób mieszkających w okolicach kopalni i zakładów
przetwórstwa azbestu. Za powstanie tego typu schorzeń odpowiedzialne są
wszystkie rodzaje azbestu, ale największą szkodliwość przypisuje się
azbestom amfibolowym. Ogółem w latach 1976-2009 stwierdzono 508
przypadków zawodowego raka płuca wywołanego azbestem. Liczba
przypadków ma trend rosnący średnio rocznie w tym okresie o 1 przypadek.
międzybłoniaki uznane są za nowotwory swoiste dla narażenia na pył
azbestu. Pierwszy przypadek międzybłoniaka opłucnej uznanego za chorobę
zawodową stwierdzony został w Polsce w 1976 r., a do roku 2009 ogółem
zarejestrowano 248 takich przypadków. W tym okresie średnioroczny przyrost
liczby przypadków wynosił 0,7.
przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli - wykaz chorób zawodowych
przewiduje możliwość uznania przewlekłego zapalenia oskrzeli za chorobę
zawodową po spełnieniu określonych warunków, ponieważ etiologia choroby
jest uwarunkowana różnymi przyczynami, wśród których dominujące
znaczenie ma palenie tytoniu. Narażenie musi być długotrwałe, a stężenie
czynników szkodliwych, w ostatnich 10 latach pracy powinno przekraczać
normatywy higieniczne. W latach 1989-2009 odnotowano 79 przypadków
przewlekłego obturacyjnego zapalenia oskrzeli uznanego za chorobę
zawodową spowodowaną pyłem azbestowym 2.

2.3 Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest
Sposoby bezpiecznego postępowania z wyrobami azbestowymi określa
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U.
z 2004 r. Nr 71, poz. 649). Wyroby azbestowe podlegają kontroli stanu i możliwości
bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Niewłaściwie zabezpieczone usuwanie płyt azbestowo-cementowych np. z dachów,
lub elewacji stanowi często większe zagrożenie uwalniania włókien azbestowych do
otoczenia, niż pozostawienie tych wyrobów gdy są w dobrym stanie technicznym, bądź
ich zabezpieczenie przez odpowiednie malowanie.
Gdy jednak stan techniczny wyrobów azbestowo-cementowych wskazuje na
konieczność ich pilnego usunięcia, wówczas usuwający (specjalistyczna firma
wykonująca tę pracę) musi spełniać szereg wymogów.
2.3.1. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest
Wyroby zawierające azbest znajdujące się w budynkach nie są samoczynnym
zagrożeniem dla jego mieszkańców, nie muszą być bezwzględnie usuwane z obiektu.
Ważne jest, aby były one prawidłowo eksploatowane, tj. zgodnie ze swoim
przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania wyrobów
2

Źródło: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera www.imp.lodz.pl
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azbestowych lub ich opisem technicznym, ewentualnie gwarancją. W celu przedłużenia
użytkowania wyrobów zawierających azbest i zachowania ich dobrego stanu możliwa
jest impregnacja lub pomalowanie. Dotyczy to tylko wyrobów, które są w dobrym stanie
technicznym i których powierzchnia jest czysta. Są to mimo wszystko rozwiązania
tymczasowe, gdyż jedynie przesuwają w czasie istniejący problem, nie rozwiązując go.
Z kolei wyroby typu: izolacje azbestowe, tektury, sznury itp. oraz wyroby znajdujące się
wewnątrz obiektów, zwłaszcza wyroby w obiektach systematycznie użytkowanych,
należy bezwarunkowo usunąć.
Właściciel (zarządca) obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami
zawierającymi azbest powinien dokonać ich przeglądu technicznego, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów
zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie
wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest
(Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1876).
2.3.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Wszelkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy
dokonywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozdz. 4
“Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych”, rozdz. 5 “Budowa
i oddawanie do użytku obiektów budowlanych”.
W przypadku konieczności usunięcia elementów zawierających azbest z obiektów
budowlanych, inwestor musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego oraz przepisów
specjalnych dotyczących azbestu.
Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności
zapewnienie:
• opracowania projektu budowlanego i stosownie do potrzeb innych projektów,
• objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
• opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych – art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Prawo
budowlane.
Jeżeli przy usuwaniu, demontażu i rozbiórce elementów azbestowych lub materiałów
zawierających azbest nie wystąpi naruszenie ani wymiana fragmentów konstrukcji budynku
oraz gdy nie ulegnie zmianie wygląd elewacji, to pozwolenie na budowę, będące
jednocześnie pozwoleniem na rozbiórkę, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku
uzyskanie takiego pozwolenia jest konieczne.
Prace mające na celu usunięcie azbestu z obiektu budowlanego, powinny być
poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi administracji architektonicznobudowlanej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.
Tylko przedsiębiorcy posiadający odpowiednią decyzję sankcjonującą wytwarzanie
odpadów niebezpiecznych mogą wykonywać prace związane z usuwaniem azbestu.
Wykonawca prac zobowiązany jest sporządzić szczegółowy plan prac, który zawiera
przede wszystkim:
• ilość wytworzonych odpadów,
• identyfikację rodzaju azbestu,
• klasyfikację wytworzonego odpadu,
• warunki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.
W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających
azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:
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izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających
przenikanie azbestu do środowiska,
ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów
komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu
osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska,
umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych
o następującej treści: "Uwaga! Zagrożenie azbestem"; w przypadku prowadzenia
prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być
następująca: "Uwaga! Zagrożenie azbestem - krokidolitem",
zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum
emisję azbestu do środowiska,
zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich
zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia
otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych
w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy
zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia
na mokro,
izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości
stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania
pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi
krokydolit,
stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie
pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu
azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń,
zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami
zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności
z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania
prac.

Rysunek 1 Graficzny wzór oznakowania azbestu i wyrobów zawierających azbest
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Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób
uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie
pylenia poprzez:
• nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub
demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,
• demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam
gdzie jest to technicznie możliwe,
• odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie
narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje
odciągające powietrze,
• prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia
występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu
w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami
zawierającymi krokydolit,
• codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest
oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.
Wykonawca usuwający azbest zobowiązany jest złożyć właścicielowi/ zarządcy
nieruchomości pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac i oczyszczeniu
terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie to przechowuje się przez okres co najmniej
5 lat. Ponadto wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu.
Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób
uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez:
• szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm
wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3,
• zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie
w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających
azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3,
• szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem
i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3
w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie
umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie,
• utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie ich przygotowywania do
transportu,
• oznakowanie opakowań,
• magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach
zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.
Odpady można przekazać tylko podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego
organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych
i transportu tych odpadów. Prawidłowość wykonywanych działań w tym zakresie powinna
być potwierdzona kartami ewidencji i przekazania odpadów.
2.3.3. Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
Jedyną stosowaną obecnie w Polsce metodą unieszkodliwiania odpadów
zawierających azbest jest ich składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych
lub też na wydzielonych kwaterach przeznaczonych do składowania odpadów
niebezpiecznych na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Każde składowisko powinno być zlokalizowane i wybudowane zgodnie z procedurą
zawartą w ustawie o odpadach. Składa się ona z następujących elementów:
- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
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- wyznaczenie kierownika składowiska posiadającego świadectwo stwierdzające
kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
- zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie składowiska odpadów .
Składowisko odpadów, na którym są składowane wyłącznie odpady zawierające
azbest o kodach:
17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest,
jest całkowicie zwolnione z wymogów dotyczących monitoringu składowisk odpadów
oraz ma znacznie złagodzone warunki dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji
i zamknięcia składowiska.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia,
jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów dodano jedynie kilka
szczegółowych wytycznych zawartych obejmujących zabezpieczenie odpadów przed
emisją pyłów oraz możliwości wypełnienia składowiska odpadów do poziomu 2 m poniżej
poziomu terenu otoczenia i wypełnienia składowiska odpadów gruntem do poziomu
terenu.
W przypadku pozostałych rodzajów odpadów zawierających azbest wszystkie
wymagania dotyczące monitoringu oraz lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia
składowiska odnoszą się do składowiska odpadów zawierających azbest.
Ponadto rodzaje odpadów o kodach 17 06 01* i 17 06 05* można składować
w sposób nieselektywny, czyli łącznie w jednej kwaterze.
Nowelizacja ustawy o odpadach, wprowadza możliwość przetwarzania odpadów
zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych. Dzięki temu nie będzie już
konieczności wożenia odpadów z azbestem na specjalne wysypiska śmieci, gdzie są
one jedynie zakopywane. Są już specjalne urządzenia, które umożliwiają w wysokiej
temperaturze unieszkodliwianie włókien azbestu. Pozostałości mogą z kolei być
ponownie wykorzystane, np. przy budowie dróg. Obecnie prawo zabrania wykorzystania
takich urządzeń, ale wkrótce się to zmieni, pojawi się szansa na skuteczniejsze
usuwanie azbestu.
Nowelizacja określa, że wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą
na świadczeniu usług m.in. w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, a także
przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych, będzie
musiał uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami. Decyzja ta
będzie wydawana maksymalnie na pięć lat 3.
2.3.4. Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi
azbest
W Polsce problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami
zawierającymi azbest została uszeregowana w bloku tematycznym obejmującym łącznie
6 procedur. Są to: 4
Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami,
instalacjami i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.
Procedura 1 – dotycząca obowiazków w czasie użytkowania obiektów, instalacji
i urządzeń.
3

Źródło: www.abc.com.pl

Źródło: “Bezpieczne postępowanie z azbestem i materiałami zawierającymi azbest” Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
opracowano na podstawie przepisów prawnych według stanu na dzień 30 czerwca 2007 r. („Informator o
przepisach i procedurach dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest” - wyd.
MGPiPS Warszawa 2003 – z aktualnymi uzupełnieniami)

4
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Procedura 2 – dotycząca obowiazków przy usuwaniu wyrobów zawierajacych
azbest.
Grupa II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegajacych na usuwaniu
wyrobów zawierajacych azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.
Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do
usunięcia wyrobów zawierających azbest.
Procedura 4 – dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających
azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu)
instalacji.
Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Procedura 5 – dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest.
Grupa IV. Procedura obowiązująca zarządzającego składowiskami odpadów
niebezpiecznych zawierajacych azbest.
Procedura 6 – dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do
wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniajacym
odpowiednie warunki techniczne.
3. Stan aktualny w zakresie wyrobów zawierających azbest i
gospodarki
odpadami azbestowymi w województwie podkarpackim
3.1 Informacje o ilości wyrobów zawierających azbest
Obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz formę i terminy
przekazywania odpowiednich informacji do urzędu marszałkowskiego regulują przepisy:
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie
sposobu przedkładania Marszałkowi województwa informacji o występowaniu
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U.
z 2009 Nr 124, poz. 1033) Rozporządzenie określa, że wójt, burmistrz lub
prezydent miasta przedkłada corocznie takie informacje marszałkowi do dnia
31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz.
1876). Rozporządzenie nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników
miejsc w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające
azbest, obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji. Wyniki inwentaryzacji wg
wzoru załączonego do rozporządzenia należy przedkładać:- osoby fizyczne
nie będące przedsiębiorcami – wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta,
- przedsiębiorcy, właściciele, zarządcy lub użytkownicy – marszałkowi.
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia
każdego roku.
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania
i usuwania wyrobów zawierających azbest. (Dz. U. Nr
71, poz. 649). Rozporządzenie nakłada na właścicieli lub użytkowników
wyrobów zawierających azbest obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu
tych wyrobów i przygotowania oceny stopnia pilności dokonania wymiany lub
naprawy. Rozporządzenie określa trzy stopnie pilności:
- I – wymagana bezzwłoczna wymiana lub naprawa,
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- II – ponowna ocena po roku,
- III – ponowna ocena w terminie do pięciu lat.
Do września 2010 r. informacje za 2009 r. zostały złożone w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego przez 154 gminy tj. 96,8%. Analiza
podanych ilości wyrobów zawierających azbest wykazała, że niektóre dane były
niekompletne i zaniżone. W większości przypadków brakuje oceny stopnia pilności
usunięcia wyrobów azbestowych.
Szacuje się, że na terenie kraju nadal użytkowane jest ok. 14,5 mln ton wyrobów
zawierających azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton).
Przedstawione w krajowym „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski” (z 2002 r.) szacunkowe ilości wyrobów
zawierających azbest wskazują, że województwo podkarpackie znajduje się na 10
miejscu w kraju pod względem ilości wyrobów zawierających azbest zabudowanych
w obiektach budowlanych. Zgodnie z krajowym „Programem...” (wg stanu na rok 2000) na
terenie województwa podkarpackiego w obiektach budowlanych znajdowało się ok.
665 050 Mg wyrobów zawierających azbest zabudowanych w obiektach budowlanych,
w tym 647 350 Mg stanowiły płyty azbestowo-cementowe a 17 700 Mg rury azbestowocementowe.
Poniższy rysunek przedstawia rozmieszczenie wyrobów azbestowych w Polsce
w układzie wojewódzkim.

Rysunek 2 Rozmieszczenie wyrobów azbestowych na terenie kraju w układzie
wojewódzkim (źródło: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski, RM RP Warszawa, 2002)
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Aktualne dane na temat wyrobów azbestowych w województwie pochodzą z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Informacja z 2009 r. wskazuje na
192 306,55 Mg wyrobów azbestowych, z tego 190 017,20 Mg zinwentaryzowanych
w gminach w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, natomiast 2 289,35 Mg wyrobów
azbestowych eksploatowanych było przez przedsiębiorstwa.
Zdecydowaną większość zinwentaryzowanych wyrobów stanowią pokrycia dachowe
z płyty azbestowo-cementowej 191 974,09 Mg (99,8%), niewielką część stanowią rury
cementowo azbestowe 178,64 Mg (0,07 %) oraz pozostałe wyroby (gąsiory, wyroby
cierne, izolacje, materiały konstrukcyjne) – 153,82 Mg (0,06%).
Tak duża dysproporcja pomiędzy szacunkowymi danymi z Programu Krajowego
a informacjami wojewódzkimi wynika z faktu, iż nie wszystkie gminy oraz przedsiębiorstwa
zgłosiły informacje o wyrobach azbestowych, poza tym dostępne dane są często
niedoszacowane, co wynika z niedokładnie przeprowadzonych inwentaryzacji.
W województwie podkarpackim w latach 2004-2009 wykazano wytworzenie
następujących ilości odpadów zawierających azbest.
Tabela 1 Ilość wytworzonych odpadów zawierających azbest (Mg)
Rok
Kod odpadu
16 01 11*
16 02 12*

17 06 01*
17 06 05*

Nazwa odpadu
Okładziny hamulcowe
zawierające azbest
Zuzyte urządzenia
zawierające wolny
azbest
Materiały izolacyjne
zawierające azbest
Materiały
konstrukcyjne
zawierające azbest

2004

2005

2006

20072008

2009*

0,064

0,204

0,250

b.d.

0

0,0

0,051

0,0

b.d.

0

18,290

39,088

27,088

b.d.

0

85,640

85,249

23,588

b.d.

242,541

-

242,541

Razem
103,994
124,592
50,926
Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
* Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

W Planie gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego na lata 2008-2011
z uwzględnieniem lat 2012-2019, w gospodarowaniu odpadami azbestowymi
zidentyfikowano następujące problemy:
• Brak dokładnej inwentaryzacji dotyczącej miejsc występowania wyrobów
zawierających azbest oraz pełnej oceny stanu technicznego tych wyrobów,
• Zbyt wolno przebiegający proces usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest,
• Brak wdrożonych mechanizmów dofinansowania usuwania azbestu dla
indywidualnych gospodarstw domowych,
• Słaba świadomość mieszkańców dotycząca szkodliwości dla zdrowia i życia
ludzi odpadów zawierających azbest,
• Powstawanie “dzikich wysypisk” na których znajdują się odpady budowlane
zawierające azbest (głównie pokrycia dachowe).
3.2 Rozmieszczenia na terenie województwa podkarpackiego wyrobów zawierających
azbest wg gmin
Poniżej przedstawiono zestawienie ilości wyrobów zawierających azbest w
województwie podkarpackim, wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. w podziale na
powiaty, gminy i miasta, których właścicielami są osoby fizyczne oraz osoby prawne.
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Tabela 2 Ilość zinwentaryzowanych wyrobów
podkarpackim w podziale na gminy w 2009 r.
Powiat

Gmina

Powiat bieszczadzki
Czarna
Lutowiska
Ustrzyki Dolne
Razem:
Powiat brzozowski
Brzozów
Domaradz
Dydnia
Haczów
Jasielnica Rosielna
Nozdrzec
Razem:
Powiat jasielski
m. Jasło
Brzyska
Dębowiec
Jasło
Kołaczyce
Krempna
Nowy Żmigród
Osiek Jasielski
Skołyszyn
Tarnowiec
Razem
Powiat krośnieński
Chorkówka
Dukla
Iwonicz-Zdrój
Jedlicze
Korczyna
Krościenko Wyżne
Miejsce Piastowe
Rymanów
Wojaszówka
Razem
Powiat sanocki
m. Sanok
Besko
Bukowsko
Komańcza
Sanok
Tyrawa Wołoska

Ilość azbestu osoby fizyczne
[Mg]

azbestowych

Ilość
azbestu
osoby
prawne
[Mg]

w

RAZEM
[Mg]

województwie
wskaźnik ilości płyt
cementowo-azbestowych
Mg/mieszk.

Mg/km2
ogółem

445,50
239,59
1 931,23
2 616,32

0
0
0
0

445,50
239,59
1 931,23
2 616,32

0,186
0,109
0,109
0,117

2,408
0,504
4,032
2,297

2 427,66
917,96
1 884,45
145,29
1 628,06
2,20
7 005,61

0
0
0
0
4,83
0
4,83

2 427,66
917,96
1 884,45
145,29
1 632,89
2,20
7 010,44

0,092
0,149
0,227
0,016
0,218
0,000
0,106

23,569
16,392
14,496
2,018
28,647
0,018
13,006

35,79
520,01
1 570,00
2 589,92
1 373,59
933,39
1 950,25
1 620,62
921,20
1 039,82
12 554,59

91,79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91,79

127,58
520,01
1 570,00
2 589,92
1 373,59
933,39
1 950,25
1 620,62
921,20
1 039,82
12 646,38

0,003
0,082
0,185
0,161
0,153
0,457
0,209
0,303
0,074
0,113
0,109

3,448
11,556
18,256
27,849
22,518
4,575
18,752
27,010
11,810
16,505
15,218

15,18
126,89
2 978,89
23,69
1 294,70
330,00
1 639,76
73,19
770,00
7 252,30

0
0,42
21,5
41,65
0
1,51
0
1,02
0
66,1

15,18
127,31
3 000,39
65,34
1 294,70
331,51
1 639,76
74,21
770,00
7 318,40

0,001
0,008
0,278
0,004
0,118
0,062
0,121
0,005
0,084
0,066

0,197
0,381
65,226
1,108
13,922
20,719
32,152
0,444
9,277
7,903

361,53
736,46
374,00
1 164,86
1 353,89
432,08

144,22
0
0
0
0
0

505,75
736,46
374,00
1 164,86
1 353,89
432,08

0,013
0,170
0,070
0,224
0,079
0,222

13,309
27,276
2,730
2,555
5,836
6,262
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Powiat

Gmina

Zagórz
Zarszyn
Razem
Powiat leski
Baligród
Cisna
Lesko
Olszanica
Solina
Razem
Powiat jarosławski
m. Jarosław
m. Radymno
Chłopice
Jarosław
Laszki
Pawłosiów
Pruchnik
Radymno
Rokietnica
Roźwienica
Wiązownica
Razem
Powiat lubaczowski
m. Lubaczów
Cieszanów
Horyniec-Zdrój
Lubaczów
Narol
Oleszyce
Stary Dzików
Wielkie Oczy
Razem
Powiat przemyski
Bircza
Dubiecko
Fredropol
Krasiczyn
Krzywcza
Medyka
Orły
Przemyśl
Stubno
Żurawica
Razem
Powiat przeworski

15,81
1 581,06
6 019,68

Ilość
azbestu
osoby
prawne
[Mg]
0
0
144,22

11,61
352,00
363,61
887,24
1 630,39
3 244,84

Ilość azbestu osoby fizyczne
[Mg]

RAZEM
[Mg]

wskaźnik ilości płyt
cementowo-azbestowych
Mg/mieszk.

Mg/km2
ogółem

15,81
1 581,06
6 163,90

0,001
0,169
0,064

0,099
15,058
5,036

0
0
0,44
0
0
0,44

11,61
352,00
364,05
887,24
1 630,39
3 245,28

0,004
0,205
0,032
0,173
0,307
0,121

0,073
1,226
3,280
9,439
8,813
3,887

136,96
87,92
763,62
282,00
1 572,01
690,00
1 152,80
1 958,57
1 157,88
1 456,83
2 794,39
12 052,98

287,11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
287,11

424,07
87,92
763,62
282,00
1 572,01
690,00
1 152,80
1 958,57
1 157,88
1 456,83
2 794,39
12 340,09

0,011
0,016
0,135
0,022
0,223
0,082
0,117
0,171
0,267
0,233
0,247
0,101

12,116
6,280
15,584
2,496
11,391
14,681
14,410
10,761
20,314
21,113
11,406
11,992

161,67
843,54
464,75
2 824,58
1 211,88
2 897,95
534,24
1 360,06
10 298,66

0
0
0
0
0
0
0
0
0

161,67
843,54
464,75
2 824,58
1 211,88
2 897,95
534,24
1 360,06
10 298,66

0,013
0,113
0,092
0,305
0,142
0,438
0,115
0,347
0,178

6,218
3,852
2,289
13,983
5,970
19,065
3,425
9,315
7,880

1 629,64
2 116,41
735,14
3 492,06
660,00
905,12
481,53
128,89
1 024,64
1 317,33
12 490,75

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 629,64
2 116,41
735,14
3 492,06
660,00
905,12
481,53
128,89
1 024,64
1 317,33
12 490,75

0,243
0,224
0,132
0,707
0,132
0,144
0,056
0,014
0,256
0,104
0,172

6,416
13,743
4,595
27,497
6,947
14,838
6,879
1,193
11,513
13,722
10,289
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Powiat

Gmina

m. Przeworsk
Adamówka
Gać
Jawornik Polski
Kańczuga
Przeworsk
Sieniawa
Tryńcza
Zarzecze
Razem
Powiat kolbuszowski
Cmolas
Kolbuszowa
Majdan Królewski
Niwiska
Raniżów
Dzikowiec
Razem
Powiat łańcucki
m. Łańcut
Białobrzegi
Czarna
Łańcut
Markowa
Rakszawa
Żołynia
Razem
Powiat ropczyckosędziszowski
Iwierzyce
Ostrów
Ropczyce
Sędziszów Małopolski
Wielopole Skrzyńskie
Razem
Powiat rzeszowski
m. Dynów
Błażowa
Boguchwała
Chmielnik
Dynów
Głogów Małopolski
Hyżne
Kamień
Krasne
Lubenia

341,84
625,00
633,53
611,14
1 900,29
1 072,21
1 164,54
5 654,00
825,01
12 827,56

Ilość
azbestu
osoby
prawne
[Mg]
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 003,31
1 834,06
3 410,00
1 115,18
1 350,00
1 338,17
10 050,72

Ilość azbestu osoby fizyczne
[Mg]

RAZEM
[Mg]

wskaźnik ilości płyt
cementowo-azbestowych
Mg/mieszk.

Mg/km2
ogółem

341,84
625,00
633,53
611,14
1 900,29
1 072,21
1 164,54
5 654,00
825,01
12 827,56

0,021
0,145
0,137
0,130
0,149
0,073
0,166
0,679
0,114
0,161

15,538
4,664
17,598
9,701
18,098
11,783
9,170
80,771
16,837
18,404

0
0
0
0
0
0
0

1 003,31
1 834,06
3 410,00
1 115,18
1 350,00
1 338,17
10 050,72

0,126
0,074
0,348
0,190
0,187
0,205
0,162

7,487
10,726
22,000
11,739
13,917
10,969
12,985

24,97
684,65
220,00
1 934,82
1 684,36
66,00
85,80
4 700,61

3,4
0
0
0
0
0
0
3,4

28,37
684,65
220,00
1 934,82
1 684,36
66,00
85,80
4 704,01

0,002
0,083
0,020
0,093
0,251
0,009
0,013
0,060

1,493
12,226
2,821
18,082
24,411
1,000
1,505
10,407

738,42
494,02
1 746,37
5 731,78
3,03
8 713,62

0
0
107,96
0
0
107,96

738,42
494,02
1 854,33
5 731,78
3,03
8 821,58

0,099
0,071
0,070
0,250
0,000
0,122

11,188
5,146
13,341
37,219
0,033
16,098

347,67
1 331,00
2 569,59
911,03
1 178,78
1 023,00
1 233,73
1 014,73
329,20
500,00

0
4,96
0
0
0
4,23
0
0
0
0

347,67
1 335,96
2 569,59
911,03
1 178,78
1 027,23
1 233,73
1 014,73
329,20
500,00

0,056
0,125
0,139
0,139
0,161
0,054
0,179
0,146
0,033
0,077

13,907
11,823
28,872
17,189
9,990
7,036
24,191
13,713
8,441
9,091
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Powiat

Gmina

Sokołów Małopolski
Świlcza
Trzebownisko
Tyczyn
Razem
Powiat strzyżowski
Czudec
Frysztak
Niebylec
Strzyżów
Wiśniowa
Razem
Powiat dębicki
m. Dębica
Brzostek
Czarna
Dębica
Jodłowa
Pilzno
Żyraków
Razem
Powiat leżajski
m. Leżajsk
Grodzisko Dolne
Kuryłówka
Leżajsk
Nowa Sarzyna
Razem
Powiat mielecki
m. Mielec
Borowa
Czermin
Gawłuszowice
Mielec
Padew Narodowa
Przecław
Radomyśl Wielki
Tuszów Narodowy
Wadowice Górne
Razem
Powiat niżański
Harasiuki
Jarocin
Jeżowe
Krzeszów
Nisko

10 434,79
603,90
600,00
3 675,76
25 753,17

Ilość
azbestu
osoby
prawne
[Mg]
0
0
0
0
9,19

234,76
1 428,04
990,00
107,18
16,94
2 776,93

Ilość azbestu osoby fizyczne
[Mg]

RAZEM
[Mg]

wskaźnik ilości płyt
cementowo-azbestowych
Mg/mieszk.

Mg/km2
ogółem

10 434,79
603,90
600,00
3 675,76
25 762,36

0,629
0,039
0,031
0,240
0,156

77,872
5,392
6,667
47,737
21,907

0
0
0
0
0
0

234,76
1 428,04
990,00
107,18
16,94
2 776,93

0,020
0,133
0,093
0,005
0,002
0,045

2,762
15,693
9,519
0,766
0,204
5,521

2 234,58
1 810,29
1 154,84
2 234,58
259,01
1 281,84
1 561,02
10 536,16

1,48
0
0
0
0
0
0
1,48

2 236,06
1 810,29
1 154,84
2 234,58
259,01
1 281,84
1 561,02
10 537,64

0,047
0,137
0,091
0,091
0,047
0,073
0,114
0,078

65,767
14,838
7,803
16,193
4,317
7,769
14,191
13,562

88,03
939,00
631,51
2 422,64
216,98
4 298,16

7,23
0
0
0
0
7,23

95,26
939,00
631,51
2 422,64
216,98
4 305,39

0,007
0,115
0,110
0,120
0,010
0,062

4,763
11,886
4,447
12,174
1,507
7,372

304,92
1 645,28
1 672,75
1 177,86
1 354,84
1 073,29
1 280,70
4 240,74
4 953,78
1 972,30
19 676,46

3,83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,83

308,75
1 645,28
1 672,75
1 177,86
1 354,84
1 073,29
1 280,70
4 240,74
4 953,78
1 972,30
19 680,29

0,005
0,292
0,244
0,418
0,106
0,199
0,114
0,304
0,648
0,265
0,146

6,569
29,914
20,909
34,643
11,015
15,117
9,557
26,505
55,660
22,670
22,364

1 507,65
662,33
680,36
550,00
651,64

0
0
0
0
0

1 507,65
662,33
680,36
550,00
651,64

0,234
0,125
0,068
0,128
0,029

8,921
7,278
5,487
8,871
4,589
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Powiat

Gmina

Rudnik nad Sanem
Ulanów
Razem
Powiat stalowowolski
m. Stalowa Wola
Bojanów
Pysznica
Radomyśl nad Sanem
Zaklików
Zaleszany
Razem
Powiat tarnobrzeski
Baranów Sandomierski
Gorzyce
Grębów
Nowa Dęba
Razem

356,13
562,53
4 970,64

Ilość
azbestu
osoby
prawne
[Mg]
0
0
0

943,32
567,75
2,20
959,20
1 428,06
188,20
4 088,73
732,57
547,83
1 132,35
1 473,69
3 886,44

Ilość azbestu osoby fizyczne
[Mg]

RAZEM
[Mg]

wskaźnik ilości płyt
cementowo-azbestowych
Mg/mieszk.

Mg/km2
ogółem

356,13
562,53
4 970,64

0,035
0,065
0,074

4,508
4,727
6,324

1005,06
0
0
0
0
0
1005,06

1 948,38
567,75
2,20
959,20
1 428,06
188,20
5 093,79

0,030
0,078
0,000
0,130
0,166
0,017
0,047

23,474
3,172
0,015
7,158
7,070
2,163
6,122

0
13,19
0
6,6
19,79

732,57
561,02
1 132,35
1 480,29
3 906,23

0,060
0,041
0,116
0,080
0,072

6,005
8,131
6,055
10,352
7,498

miasta na prawach powiatu
m.Krosno
523,42
108,91
m. Przemyśl
2 263,25
164,5
m. Rzeszów
755,60
111,68
m.Tarnobrzeg
660,00
151,83
4 202,28
536,92
Razem
SUMA
190 017,20
2289,35
Źródło: Na podstawie danych Urzędu Marszałkowiskiego z 2009 r.

632,33
2 427,75
867,28
811,83
4 739,20
192 306,55

0,013
0,037
0,005
0,016
0,014
0,091

14,371
55,176
8,850
9,551
17,488
10,828

Najwięcej wyrobów azbestowych zinwentaryzowano w gminach:
• Sokołów Malopolski 10 434 Mg
• Sędziszów Małopolski 5 731 Mg
• Tryńcza 5 654 Mg
• Tuszów Narodowy 4 953 Mg
• Radomyśl Wielki 4 240 Mg
W odniesieniu do powiatów najwięcej wyrobów azbestowych zinwentaryzowano
w powiecie rzeszowskim i mieleckim. Można przyjąć, że inwentaryzacja została
przeprowadzona z większą dokładnością, stąd tak ogromne różnice w sosunku do ilości
wyrobów w pozostałych powiatach.
3.3 Rejony szczególnego zagrożenia azbestem
W celu określenia rejonów największego zagrożenia azbestem na terenie
województwa podkarpackiego należało ustalić według jakiego czynnika takie regiony będą
wytyczane. Z uwagi na fakt, iż na terenie województwa podkarpackiego nie
przeprowadzano badań ilości respirabilnych włókien azbestowych w powietrzu
atmosferycznym należało wybrać inne kryterium według, którego zostaną określone
rejony najbardziej zagrożone. Wiadomo, że ilość włókien azbestu w powietrzu jest ściśle
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skorelowana z ilością wyrobów azbestowych na danym trenie oraz jego stanem
technicznym. W związku z powyższym, iż nie wszystkie gminy oraz powiaty na terenie
województwa posiadają zinwentaryzowane wyroby zawierające azbest pod kątem oceny
stanu i możliwości bezpiecznego ich użytkowania, jako jedyne kryterium do wyznaczenia
rejonów zagrożonych azbestem przyjęto ilość występowania wyrobów na danym terenie.
Poniższy wykres przedstawia ilości wyrobów zawierających azbest w poszczególnych
powiatach.

m.Tarnobrzeg; 660,00
tarnobrzeski; 3 886,44
stalowowolski; 4 088,73
niżański; 4 970,64
mielecki; Powiat; 19 676,46
leżajski; 4 298,16
dębicki; 10 536,16
m.Rzeszów; 755,60
strzyżowski; 2 776,93
rzeszowski; 25 753,17
ropczycko-s ędzi s zows ki ; 8 713,62

łańcucki; 4 700,61
Powiat

kolbuszowski; 10 050,72
m.Przemyśl; 2 263,25
przeworski; 12 827,56
przemyski; 12 490,75
lubaczowski; 10 298,66
jarosławski; 12 052,98
m.Krosno; 523,42
leski; 3 244,84
sanocki; 6 019,68
krośnieński; 7 252,30
jasielski; 12 554,59
brzozowski; 7 005,61
bieszczadzki; 2 616,32

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

Mg

Rysunek 3 Ilość wyrobów zawierających azbest w poszczególnych powiatach w Mg
W celu określenia rejonów największego zagrożenia azbestem dla województwa
podkarpackiego wydaje się zasadne przyjęcie wskaźnika nagromadzenia wyrobów
zawierających azbest (Mg/km2), co przedstawiono w załaczniku nr 1 oraz na poniższym
wykresie. Takie podejście wynika z faktu, że na terenie województwa nie wykonywano do
tej pory pomiarów stężenia włókien azbestu. Ważnym czynnikiem decydującym
o narażeniu azbestu może być fakt istnienia jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku
w bliskim sąsiedztwie, w województwie małopolskim, zakładu wyrobów cementowoazbestowych w Szczucinie. Przeprowadzone tam wyniki badań powietrza wskazały nawet
50-krotne przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia respirabilnych włókien azbestu.
Stąd można wnioskować, że rejonami o największym zagrożeniu azbestem są gminy
w północno-zachodniej części województwa.
Do rejonów w których prawdopodobnie występuje szczególnie zagrożenie
występowaniem włókien azbestu w powietrzu są powiaty: rzeszowski, mielecki,
przeworski, przemyski, jasielski, jarosławski, dębicki lubaczowski oraz kolbuszowski. We
wszystkich tych powiatach ilość azbestu przekracza 10 tys. Mg. Ponadto wskaźnik
nagromadzenia na km2 przedstawia poniższy wykres.
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m.Tarnobrzeg
tarnobrzeski
stalowowolski
niżański
mielecki

leżajski

dębicki

m.Rzeszów
strzyżowski

rzeszowski
ropczycko-sędziszowski

łańcucki
kolbuszowski

Powiat

przemyski
lubaczowski
jarosławski
m.Krosno

m.Przemyśl

przeworski

leski
sanocki
krośnieński
bieszczadzki
0,000

10,000

jasielski
brzozowski

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

Mg/km2

Rysunek 4 Wskaźnik nagromadzenia wyrobów zawierających azbest w Mg/km2
Na podstawie dostępnych danych trudno jest określić czy rzeczywiście na
wyszczególnionych terenach zagrożenie występowanie włókien azbestu jest największe.
W wyszczególnionych powiatach domniemywa się że zagrożenie może być największe ze
względu na występowanie dużej ilości wyrobów zawierających azbest. Należy zwrócić
uwagę, na to czy na danym terenie stężenie włókien azbestowych w powietrzu
atmosferycznym jest wysokie czy niskie decyduje nie tylko ilość wyrobów zawierających
azbest, ale także stan techniczny wyrobów. Najwięcej włókien azbestowych uwalnianych
jest z płyt uszkodzonych mechanicznie, spękanych oraz tych które wykazują największą
erozję. Niestety na chwilę obecną brak jest informacji na temat stanu technicznego pokryć
dachowych co utrudnia określenie czy dany teren należy zaliczyć do bardziej czy mniej
zagrożonych włóknami azbestu.
Aby dokładnie określić, które regiony należą do najbardziej zagrożonych należy
w najbliższym czasie przeprowadzić badania monitoringowe na terenie całego
województwa.
Dokładne określenie najbardziej zagrożonych miejsc pozwoli podjąć natychmiastowe
działania, których celem będzie ograniczenie ilości włókien azbestu w powietrzu. Działania
powinny obejmować maksymalną możliwą pomoc prawną oraz finansową w szczególności
dla osób fizycznych, aby można było sprawnie i skutecznie usuwać wyroby azbestowe ze
środowiska. Niezwykle ważna rzeczą jest także zachęcanie mieszkańców do usuwania
wyrobów azbestowych z posesji poprzez dofinansowanie usunięcia i unieszkodliwienia
wyrobów azbestowych.
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4. Instalacje do unieszkodliwiania azbestu
Wyroby azbestowe mogą zostać unieszkodliwione poprzez składowanie na
składowiskach odpadów niebezpiecznych lub poprzez ich przetwarzanie. Ustawa
o odpadach z dnia 27 kwiatnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 185,
poz. 1243).reguluje sposób ich przetwarzania, który może zachodzić w urządzeniach
przewoźnych zapewniających takie przekształcenie włókien azbestu aby nie stwarzały one
zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi oraz środowiska. Art. 38a, ust. 2 ustawy o odpadach
wykazuje, że jeżeli odpady powstałe po procesie przetwarzania odpadów zawierających
azbest w urządzeniach przewoźnych nadal zawierają włókna azbestu, podlegają
unieszkodliwieniu przez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych.
4.1 Istniejące składowiska odpadów azbestowych
Na terenie kraju zlokalizowano 24 składowiska odpadów zawierającyh azbest.
W związku z trwającymi i planowanymi działaniami na terenie Polski polegającymi na
usuwaniu azbestu projektowane jest powstanie kolejnych składowisk w najbliższych
latach. Według Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009 – 2032 następujące ilości
odpadów zawierających azbest zostaną unieszkodliwione w kolejnych latach:
• w latach 2009 – 2012 około 28% odpadów (4 mln ton),
• w latach 2013 – 2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),
• w latach 2023 – 2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton).
Aby unieszkodliwić 14,5 mln ton odpadów zawierających azbest trzeba stworzyć
nowe miejsca do ich składowania. W latach 2009 – 2032 planowana jest budowa 56
składowisk odpadów zawierających azbest lub kwater do składowania odpadów
zawierających azbest. Pojemność składowisk, ich lokalizacja i ilość na danym terenie
zależą od decyzji jednostek samorządu terytorialnego i powinny być uwzględnione
w wojewódzkich planach gospodarki odpadami.
Tabela 3 Wykaz istniejących i przygotowywanych składowisk odpadaów zawierających azbest
na terenie kraju (stan na 30.06.2010 r.)
Wolna
Nazwa i adres
pojemność
Lp
Nazwa składowiska Lokalizacja
zarządzającego
składowiska
składowiskiem
[m3]
Województwo dolnośląskie
1
Składowisko Odpadów Przemysłowych, ul.
Mo-Bruk Korzenna 214 33-322
43 102
Górnicza 1 58-303 Wałbrzych
Korzenna
2
Składowisko odpadów innych niż
Przedsiębiorstwo Gospodarki
1 240
niebezpieczne i obojętne w Trzebczu gm.
Miejskiej Sp. z o.o. ul.
Polkowice
Dąbrowskiego 2 59-100
Polkowice
3
Składowisko odpadów w Marcinowie, gm.
Zakład Gospodarki Komunalnej 6 000
Trzebnica
w
Trzebnicy
ul. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica
4
Teren KGHM „Polska Miedź" w Lubinie Oddział KGHM „Polska Miedź" S.A. w
Wykorzystywane
Huta Miedzi Głogów ul. Żukowicka 1 67-200
Lubinie
przez właściciela
Głogów
Oddział Huta Miedzi Głogów
Województwo kujawsko-pomorskie
5
Składowisko Odpadów Niebezpiecznych
„ECO-POL" Sp. z o.o. ul.
10 079
Małociechowo,
Dworcowa 9 86-120 Pruszcz
gm. Pruszcz
Województwo lubelskie
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6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16
P

17

P

18

Składowisko Odpadów Niebezpiecznych
Poniatowa Wieś gm. Poniatowa

Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. ul.
Młodzieżowa 4 24-320
Poniatowa
Składowisko Piaski Zarzecze II Kraśnik
WOD-BUD Sp. z o.o. ul.
Piłsudskiego 12/1 23-200 Kraśnik
Składowisko odpadów azbestowych w
Przedsiębiorstwo Gospodarki
miejscowości Srebrzyszcze gm. Chełm
Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie
ul. Ks. Piotra Skargi 11 22-100
Chełm
Województwo lubuskie
Składowisko Odpadów Azbestowych
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z
ul. Małaszyńska 180
o.o., ul. Teatralna 49 66-400
Chróścik
Gorzów Wielkopolski
gm. Gorzów Wielkopolski
Województwo łódzkie
Składowisko Odpadów Niebezpiecznych
Transport Metalurgia S.A. ul.
Jadwinówka
Reymonta 62 97-500 Radomsko
gm. Radomsko
„Bagno-Lubień" - teren Elektrowni Bełchatów
Elektrownia Bełchatów S.A. z/s w
S.A.
Rogowcu
ul. Wyzwolenia 30
97-406 Rogowiec
Województwo małopolskie
Składowisko Komunalne w Ujkowie Starym gm. Zakład Gospodarki Komunalnej
Bolesław
„Bolesław" Sp. z o.o., ul.
Osadowa 1 32-329 Bolesław
Składowisko odpadów „Za rzeką Białą" ul.
Jednostka Ratownictwa
Kwiatkowskiego 8 33-101 Tarnów
Chemicznego Sp. z o.o. ul.
Kwiatkowskiego 8 33-101
Tarnów
Województwo mazowieckie
Składowisko odpadów komunalnych w
Zakład Gospodarki
Rachocinie
Mieszkaniowej ul. Traugutta 33
09-200 Sierpc
Województwo opolskie
Brak składowisk
Województwo podkarpackie
Składowisko Odpadów w Młynach gm.
Zakład Gospodarki Komunalnej
Radymno
Gminy Radymno z/s w
Skołoszowie 341 37-550
Radymno
Składowisko Odpadów Pysznica gm. Pysznica Gminny Zakład Komunalny ul.
Wolności 295 37-403 Pysznica
Kozodrza gm. Ostrów
Zakład Usług Komunalnych w
Ostrowie
Województwo podlaskie
Składowisko Odpadów Miastkowo pow. Łomża MPGKiM
ul. Akademicka 22
18-400 Łomża
Składowisko odpadów budowlanych
Komunalny Zakład Budżetowy ul.
zawierających azbest na terenie składowiska
Mickiewicza 4 18-420 Jedwabne
odpadów komunalnych w m. Korytki gm.
Jedwabne
Województwo pomorskie
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Przedsiębiorstwo Gospodarki
w Bierkowie
Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku,

33

1 489

138 970
1 340

25 816

12 000

Wykorzystywane
przez właściciela

43 118

8 200

45 000

38 309

280
[17 740]

682

[I etap - 20 000]
[II etap - 21 500]

3 900
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ul. Szczecińska 112
76-200 Słupsk

Bierkowo 120
76-261 Bruskowo Wielkie
gm. Słupsk
19 Składowisko Odpadów w Gilwie Małej Gilwa
Mała 8 82-500 Kwidzyn

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z
o.o.
Gilwa Mała 8, 82-500 Kwidzyn
P Kwatera na odpady zawierające azbest
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w
Gdańsku
ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk
Szadółki
Województwo śląskie
20 Sektor III na odpady azbestowe, wydzielony w PPHU „Komart" Sp. z o.o. ul.
ramach składowiska odpadów innych niż
Szpitalna 7 44-194 Knurów
niebezpieczne i obojętne w Knurowie Szybowa
44, Knurów
P Składowisko odpadów komunalnych
Miejskie Przedsiębiorstwo
Świętochłowice - teren po eksploatacji hałdy
Gospodarki Komunalnej Sp. z
Huty „Florian"
o.o. ul. Łagiewnicka 76 41-608
Świętochłowice
21 Kwatera X na odpady azbestowe w ramach
Koksownia „Przyjaźń" Sp. z o.o.
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne ul. Koksownicza 1 42-523
i obojętne w Dąbrowie Górniczej
Dąbrowa Górnicza
22 Składowisko odpadów azbestowych na terenie ARCELOR MITTAL POLAND
Oczyszczalni Ścieków DeszczowoS.A. Oddział w Dąbrowie
Przemysłowych Huty Katowice Dąbrowa
Górniczej,
ul. J. Piłsudskiego 92 41-308
Górnicza
Dąbrowa Górnicza
23 Wydzielona subkwatera na odpady zawierające Cofinco-Poland Sp. z o.o. ul.
azbest w ramach sektora III składowiska
Graniczna 29 40-956 Katowice
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w
Jastrzębiu Zdroju
Województwo świętokrzyskie
24 Składowisko Odpadów Niebezpiecznych
Środowisko i Innowacje Sp. z
Dobrów
o.o. Dobrów 8 28-142 Tuczępy
gm. Tuczępy
Województwo warmińsko-mazurskie
25 Składowisko odpadów zawierających azbest
Przedsiębiorstwo Usług
Półwieś
Komunalnych Sp. z o.o. ul. 3-go
gm. Zalewo
Maja 8 14-100 Ostróda
26 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul.
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z
Szańcowa 1 82-300 Elbląg
o.o.
ul. Szańcowa 1
82-300 Elbląg
Województwo wielkopolskie
27 Składowisko odpadów niebezpiecznych, ul.
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z
Sulańska 11 62-510 Konin
o.o.
ul. Sulańska 11 62-510 Konin
Województwo zachodniopomorskie
28 Zakład odzysku odpadów ul. Łubuszan 80
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Sianów
Komunalnej Sp. z o.o. ul.
Komunalna 5 75-724 Koszalin
29 Składowisko odpadów Dalsze gm. Myślibórz
„Eko-Myśl" Sp. z o.o. Dalsze 36
74-300 Myślibórz
RAZEM – ISTNIEJĄCE
RAZEM – PRZYGOTOWYWANE
P – przygotowywane składowiska odpadów zawierających azbest
Źródło: Program Oczyszczania Kraju z Azbestu
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81 639

[b.d.]

239 090

[18 000]

358

Wykorzystywane
przez właściciela

15 977

144 008

19 900

2 475

119 800

15 350

15 520
1 031 095
77 240
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W Raporcie WIOŚ o Stanie Środowiska dla województwa podkarpackiego w 2009 r.
oszacowano, że przewidywana objętość i ilość odpadów zawierających azbest
wymagających składowania, dla województwa podkarpackiego wynosi odpowiednio:
• latach 2003 - 2012, 191 646m tj. ok. 232 767 Mg.
• latach 2013 - 2022, 219 024m tj. ok. 266 020 Mg.
• latach 2023 - 2032, 136 882m tj. ok. 166 263 Mg.
W województwie podkarpackim funkcjonują dwa składowiska odpadów, na których
na wydzielonych kwaterach, deponowane są odpady zawierające azbest. Są to
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w miejscowości
Młyny, gmina Radymno, powiat jarosławski oraz w miejscowości Pysznica, gmina
Pysznica, powiat stalowowolski. W trakcie przygotowania jest kwatera na składowisku
w Kozodrzy, która ma zostać przeznaczona na deponowanie odpadów zawierających
azbest.
Tabela 4 Charakterystyka składowisk przyjmujących odpady zawierających azbest na
terenie województwa podkarpackiego
Ilość składowanych odpadów
zawierających azbest w roku 2009
Ilość składowanych odpadów
zawierających azbest od początku
eksploatacji składowiska
Pojemność kwatery do deponowania
odpadów zawierających azbest
Powierzchnia docelowa składowiska
2
wm
Pojemność docelowa składowiska
3
m
Instrukcja eksploatacji składowiska

Składowisko
w Młynach

Składowisko
w Pysznicy

Składowisko
w Kozodrzy

349,94 Mg

5,38 Mg

-

1722,93 Mg

1 470,27 Mg

-

500 Mg

17 740 m

1 594

1 200

2 500

-

20 192

17 740

38 309 m

3

3

tak

tak
tak
Warstwa gliny o
Mineralne
Uszczelnienie składowiska
grubości 0,5m
+sztuczne
Pas izolacyjny [m]
10
100
Źródło: Opracowanie własne ABRYS na podstawie danych uzyskanych od zarządzjących
składowiskami

SKŁADOWISKO W MŁYNACH
Właścicielem składowiska odpadów w Młynach jest Gmina Radymno,
a zarządzającym składowiskiem jest Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s
w Skołoszowie. Składowisko posiada decyzję na lokalizację nr GPI-7351/5/95/96 z dnia
26.02.1996 roku, oraz pozwolenie na budowę nr NB.II-7351-7/14/96 a dnia 03.06.1996
roku.
Deponowanie odpadów azbestowych rozpoczęto w 2002 r. Z końcem 2007 r. oddano
do użytku komorę Sk-A na kwaterze 1A przeznaczoną do składowania odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest (o kodach 17 06 01* i 17 06 05*) o pojemności
38309 m3. Unieszkodliwianiu poddano tam w 2007 r. 236,87 Mg, w 2008 r. – 1773,16 Mg
i w 2009 r. 349,94 Mg odpadów zawierających azbest (wg danych ZGK w Skołoszowie).
Ścieki z komory przeznaczonej pod składowanie odpadów zawierających azbest są
badane w zakresie odczynu (pH), BZT5, ChZTCr, zawiesin ogólnych, azotu ogólnego,
fosforu ogólnego i węglowodorów ropopochodnych.
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Pojemność kwatery wykorzystywanej wynosi 585 m2. Łącznie w 2009 roku
wszystkich odpadów nagromadzono 30 000,78 Mg. Skłądowisko wyposażone jest w dwa
spychacze – T-130 i T-150, kompaktor K-35, przejezdną wagę samochodową o nośności
50 Mg, brodzik, wózek widłowy, samochód ciężarowy.
Na składowisku prowadzony jest monitorig za pomocą siedmiu piezometrów.
Badanymi elementami są: odcieki, wody podziemne i powierzchniowe, gaz składowiskowy
oraz warunki atmosferyczne.
W przypadku wód powierzchniowych i podziemnych oraz odcieku surowego
badanymi parametrami są: odczyn (pH), przewodność elektrolityczna właściwa, ogólny
węgiel organiczny (OWO), zawartość poszczególnych metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd,
Cr+6, Hg), oraz suma wielopierścienicowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
Dodatkowo w przypadku odcieku podczyszczonego monitoringowane są również BZT5,
ChZTCr, zawiesiny ogólne, azot ogólny, fosfor ogólny oraz węglowodory ropopochodne.
Ujęte odcieki są ujmowane za pomocą systemu drenarskiego i odprowadzane do sieci
kanalizacji technologicznej.
Dla monitoringu gazu składowiskowego badanym iparametrami są objętość
przepływu, metan (CH4), dwutlenek węgla (CO2) oraz tlen(O2).Ujęty biogaz odprowadzany
jest do studni odgazowujących. Ponadto składowisko prowadzi pomiary w zakresie
osiadania powierzchni składowiska, hałasu w środowisku oraz pomiary natężenia hałasu
na stanowiskach w pracy.
SKŁADOWISKO W PYSZNICY
Właścicielem gminnego składowiska odpadów w Pysznicy jest Gmina Pysznica,
a jego eksploatacją zajmuje się Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Pysznicy.
Składowisko posiada decyzję na lokalizację nr GI-6016/5/93 z dnia 09.04.1993 roku, oraz
pozwolenie na budowę nr NB 7351/102/93 a dnia 05.06.1993 roku.
Posiada ono na swoim terenie wydzieloną kwaterę na przyjmowanie odpadów
zawierających azbest o pojemności 500 Mg. Składowisko jest pod nadzorem służb
kontrolnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie..
Składowisko to zajmuje powierzchnię 1,20 ha. Pojemność składowiska wynosi
25 000 Mg. Obecnie składowisko wypełnione jest w 40 % swojej pojemności.
Składowisko posiada uszczelnienie dna w postaci warstwy gliny o grubości 0,5 m, na
której ułożono drenaż odcieków oraz zbiornik na odcieki. Składowisko jest ogrodzone
metalową siatką, wyposażone w wagę samochodową Schenk 40T oraz brodzik do
dezynfekcji kół pojazdów opuszczających składowisko.
Monitoring składowiska obejmuje trzy piezometry do badań wód podziemnych oraz
stację meteorologiczną do pomiaru dziennej wielkości opadów atmosferycznych. Na
obszarze składowiska monitorowany również jest w studniach odgazowujących gaz
składowiskowy oraz odcieki.
Odpady na składowisku są rozplantowywane i zagęszczane przy pomocy
kompaktora zbudowanego na bazie ładowarki Ł-34 o masie ok. 25 ton. Dodatkowo
składowisko posiada na swoim stanie spychacz DT-75 oraz prasę ORWAK 3400.
Składowisko odpadów w Pysznicy posiada wyznaczoną kwaterę, na której można
składować następujące odpady niebezpieczne zawierające azbest:
materiały konstrukcyjne zawierające azbest, kod 17 06 05.
Według danych uzyskanych od Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pysznicy Sp.
z o.o. w roku 2007 składowisko przyjęło 31,74 Mg odpadów o kodzie 17 06 05, w 2008
roku 34,96 Mg, natomiast w 2009 roku jedynie 5,38 Mg.
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Tabela 5 Ilość zebranych odpadów azbestowych w okresie 2007 – 2009 na składowiskach
w Pysznicy i Młynach [Mg]
Składowisko w Młynach
Składowisko w Pysznicy
rok
17 06 01
17 06 05
17 06 01
17 06 05
2007
138,11
98,76
31,74
2008
636,11
1137,05
34,96
2009
17,12
332,82
5,38
Źródło: Opracowanie własne ABRYS na podstawie danych uzyskanych od zarządzjących
składowiskami

Łącznie na terenie województwa podkarpackiego w okresie 2007 – 2009,
zeskładowano 2 432,05 Mg odpadów zawierających azbest.
4.2 Planowane składowiska odpadów azbestowych
SKŁADOWISKO W KOZODRZY
Składowisko w Kozodrzy powstało z przeznaczeniem gromadzenia odpadów
pochodzących z pięciu gmin powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Od 1992 r następuje
jego rozbudowa, celem zabezpieczenia miejsca składowania dla 2/3 obszaru dawnego
Województwa Rzeszowskiego. Na przestrzeni roku, składowisko przyjmuje ok. 55 000 Mg
odpadów. Powierzchnia składowiska – 11,78 ha, pojemność całkowita – 1 379,100 m3
(kwatery 1-8), pojemność wykorzystana 1 025,800m3 (kwatery 1-6). Aktualnie
eksploatowana kwatera przeznaczona na odpady inne niż niebezpieczne i obojętne
posiada powierzchnię 1,46 ha i pojemność 201 300 m3. Ustalono na podstawie
dokumentacji (Instrukcja eksploatacji składowiska w Kozodrzy):
• 216,300 Mg odpadów w kwaterach 1-5,
• 162,668 Mg odpadów w kwaterze nr 6 od 17.05 2001- 31.12.2003 r,
• 378,962 Mg odpadów sumarycznie.
• Stan prawny składowiska:
• aktualne zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów na zasadzie składowania,
• zatwierdzoną instrukcję eksploatacji składowiska,
• kierownik składowiska posiada wymagane kwalifikacje,
• składowisko posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną: zaplecze socjalnobiurowe,
• magazyny, drogi dojazdowe i technologiczne, zasilanie energią elektryczną,
stację paliw,
• wagę automatyczną, zbiornik odcieków, przepompownię i inne,
• czynną instalację odgazowującą i w dalszej rozbudowie,
• złożony wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia
zintegrowanego.
Składowisko posiada korzystną lokalizację terenową, umożliwiająca rozbudowę
obiektu. Przyległe tereny do składowiska, faktycznie są nieużytkowanymi odłogami
a częściowo jest to teren zdewastowany wskutek poboru żwiru co umożliwia rozbudowę
samego składowiska o nowe kwatery, jak i też lokalizowanie obiektów związanych z ZZO,
GPZON i SPON. Dyspozycyjna powierzchnia terenu pod rozbudowę składowiska to około
44,5 ha.
Należy nadmienić, iż w trakcie wizji lokalnej stwierdzono właściwą eksploatację
składowiska zgodnie z zatwierdzoną instrukcją. Składowisko jest też prawidłowo
zabezpieczone przed dostępem osób i zwierząt a obiekt został wyposażony w urządzenia
zabezpieczające
środowisk
przed
negatywnym
oddziaływaniem,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami w UE W ramach przewidywanej rozbudowy składowiska,
planuje się wykonanie kwatery przeznaczonej do składowania odpadów niebezpiecznych,
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zawierających azbest, pochodzących z rozbiórek i prac remontowych. Niemniej jednak
w przyszłości można rozważyć możliwość wykonania kwatery przeznaczonej do
składowania odpadów niebezpiecznych innych niż azbest, wymaga to oczywiście
wcześniejszych uzgodnień z województwem.
W 2009 r. rozpoczęto rozbudowę składowiska w Kozodrzy. Gmina Ostrów, jako
właściciel składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy, posiada
decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbudowę
składowiska. Rozbudowa składowiska objęta w/w pozwoleniem obejmuje wykonanie
między innymi dwóch kwater A1 i A2 do składowania odpadów zawierających azbest,
o łącznej powierzchni 2 500m2. Termin realizacji drugiej kwatery jest uzależniony od
zapotrzebowania na przyjmowanie do unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest,
jak również wypełnienia pierwszej kwatery. Projekt zakłada, że po całkowitym
zakończeniu rozbudowy, rocznie będzie unieszkodliwianych przez składowanie na
składowisku w Kozodrzy 2 000 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, tj.
6,5 Mg na dobę. Kwatera posiada mineralne uszczelnienie, całkowity koszt budowy jest
przewidziany na 483 877,62 zł. Termin otwarcia kwatery zaplanowano na 30.06.2011
roku.
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Rysunek 5 Mapa województwa podkarpackiego wraz z lokalizacją składowisk
przyjmujących odpady zawierające azbest Źródło: Raport o stanie środowiska w
województwie podkarpackim w 2009 roku
4.2 Inne
W Polsce jedyną firmą, która zajmuje się unieszkodliwianiem azbestu inną metodą
niż składowanie jest ATON-HT. Ta wrocławska firma zaproponowała metodę MTT
(Microvawe Thermal Treatment), która polega na zniszczeniu niebezpiecznych włókien
azbestowych poprzez ich nagrzewanie energia mikrofalowa. W metodzie tej, chronionej
zgłoszeniami patentowymi w kraju i za granica, eternit lub inne odpady zawierające
azbest, po wstępnym skruszeniu (w kruszarce o specjalnej hermetyzowanej konstrukcji),
mieszane są z niewielkimi ilościami substancji wspomagającej i wprowadzane do komory
reaktora mikrofalowego. W wyniku nagrzewania tej mieszaniny do wysokiej temperatury,
około 900 - 1100°C.
Cechą charakterystyczną opracowanej metody jest „bezkontaktowe” nagrzewanie
mikrofalami odpadów niebezpiecznych do wymaganych temperatur i w kontrolowanej,
optymalnej dla procesu atmosferze. Takich możliwości nie stwarzają znane metody
konwencjonalne.
Umieszczone na ścianach reaktora promienniki mikrofalowe połączone są
z generatorami mikrofal i emitują skoncentrowane wiązki mikrofal do materiału, który
powoli jest przemieszczany wewnątrz reaktora. Proces nagrzewania odpadów mikrofalami
jest kontrolowany przez system czujników. Umieszczona u dołu reaktora kruszarka
stożkowa o zmiennej prędkości obrotów pozwala regulować szybkość przemieszczania
materiału wewnątrz reaktora. Cały proces jest sterowany automatycznie przez
odpowiednio zaprogramowany sterownik. 5
Rysunek 6 Schemat blokowy urządzenia ATON 200 HR

Źródło: www.aton.com.pl

Mając na uwadze specyfikę rozmieszczenia odpadów azbestowych oraz dla
eliminacji uciążliwego transportu dużych ilości niebezpiecznych odpadów opracowana
została konstrukcja urządzeń zamontowanych w dwóch przewoźnych kontenerach.
5

www.aton.com.pl
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W jednym kontenerze zamontowane są urządzenia do kruszenia płyt eternitowych,
mieszalnik oraz system transportujący niebezpieczny materiał do komory reaktora, który
wraz z urządzeniami mikrofalowymi i sterującymi znajduje sie w drugim kontenerze.
Kontenery ustawiane powinny być w pobliżu miejsca demontażu płyt eternitowych, tak aby zminimalizować zagrożenia związane z przemieszczaniem tego niebezpiecznego
odpadu.
Proces jest bezodpadowy - w jego wyniku uzyskuje sie użyteczny produkt, który
może być stosowany przede wszystkim w budownictwie. Materiał ten, ma handlowa
nazwę ATONIT, nie jest toksyczny, nie posiada niebezpiecznych włókien i stosowany
może być jako dodatek do betonów, do produkcji kostek betonowych, w technologiach
budowy dróg itp.
Możliwość przetwarzania odpadów azbestowych w urządzeniach przewoźnych
posiada swój zapis w art. 39a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.o odpadach (Dz. U. 2010
Nr 185, poz. 1243). Brakuje jednak odpowiedniego rozporządzenia, które regulowałoby
stosowanie takiej metody. Na chwilę obecną metoda MTT (Microvawe Thermal
Treatment) nie została wykorzystana na terenie Polski (stan na 7.12.2010 r.).
5. Harmonogram i koszty realizacji zadań
Poniższa
tabela
zawiera
harmonogram
realizacji
zadań
inwestycyjnych
i pozainwestycyjnych związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych
w województwie podkarpackim.

Lp

1.

2.

3.

4.

Rodz.
przeds.

Tabela 6 Harmonogram realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu
Przedsięwzięcie

P

Przyjmowanie
przekazywanych przez
gminy informacji o ilości
i miejscu występowania
wyrobów azbestowych
znajdujących się na
terenie poszczególnych
gmin

Wójtowie,
burmistrzowie
i prezydenci
miast

I

Usuwanie wyrobów
zawierających azbest

Właściciele
obiektów

P

P

Opracowanie i
aktualizacja gminnych,
powiatowych i
wojewódzkiego
programu
usuwania azbestu i
wyrobów zawierających
azbest
Organizacja kampanii
informacyjnej o
szkodliwości azbestu i
bezpiecznym
użytkowaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających

Jednostka
realizująca

Wójtowie,
Burmistrzowie,
Prezydenci,
Starości,
Marszałek
Województwa
Jednostka
koordynująca
oraz jednostki
samorzadowe i
organizacje
ekologiczne
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Planowane
nakłady
tys. zł

Lata
realizacji

Źródła
finansowania

600,0

2009-2012

Środki wlasne

199 515,0 665 050,0

Zadanie
ciągłe

Środki własne
właścieli,
kredyty,
WFOŚiGW,

800,0

2009-2030

Środki własne

900,0

Zadanie
ciągłe

Środki własne
jednostki
koordynującej,
WFOSigw,
nfosigw
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azbest

5.

6.

7.

8.

P

P

P

P

9.

P

10.

I

Szkolenia pracowników
jednostek administracji
rządowej i samorządowej
Analiza terenów
zagrożonych
występowaniem
zwiększonej ilości
azbestu i
przeprowadzenie tam
badań stężenia
azbestem.
Kontrole prac
związanych z usuwaniem
azbestu, kontrole
zinwentaryzowanych
budynków
Wydawanie decyzji w
sprawie usuwania
odpadów z miejsc na ten
cel nie przeznaczonych
(sukcesywne
likwidowanie „dzikich”
wysypisk odpadów
azbestowych).
Aktualizacja i
zarządzanie wojewódzką
bazą danych
azbestowych wraz ze
szkoleniem pracowników
administracji
samorządowej w
zakresie obsługi bazy
Budowa składowisk i
kwater na odpady
niebezpieczne
zawierające azbest

Jednostka
koordynująca,
jednostki
samorządu
terytorialnego

Zadanie
ciągłe

Środki jedn.
Koordynującej,
środki
samorządów

B.d.

do 2015

Środki
jednostki
koordynujacej,
WFOŚiGW

Powiatowi
Inspektorzy
Nadzoru
Budowlanego

-

Zadanie
ciągłe

Środki własne

Wójtowie,
burmistrzowie,
prezydenci
miast

W
zalezności
od potrzeb

Zadanie
ciągłe

Środki własne,
środki osoby
zanieczyszczającej

Jednostka
koordynacyjna,
samorządy

350,0

Administrator
bazy

400,0

Zadanie
ciągłe

Środki
budżetowe
Programu
Krajowego,
Minister
Gospodarki

Zarządzający
składowiskami

500,0

2025

Środki własne,
środki
zewnętrzne

203 065,0 –
668 600,0 tys. PLN

SUMA
P- działania pozainwestycyjne
I – działania nwestycyjne

5.2 Koszty usunięcia wyrobów zawierających azbest w tym koszty budowy instalacji
do unieszkodliwiania odpadów azbestowych
Dane dotyczące kosztów usunięcia płyt azbestowych zostały uzyskane w trakcie
przeprowadzonej ankiety telefonicznej wśród firm świadczących usługi w zakresie
usuwania azbestu mających swoje siedziby, oraz wykonujących usługi na terenie
województwa podkarpackiego.
W Raporcie o Stanie Środowiska województwa podkarpackiego w 2009 r.
opracowanym przez WIOŚ oszacowano, że przewidywana objętość i ilość odpadów
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zawierających azbest wymagających składowania, dla województwa podkarpackiego
wynosi odpowiednio:
• latach 2003 - 2012, 191 646 m2 tj. ok. 232 767 Mg
• latach 2013 - 2022, 219 024 m2 tj. ok. 266 020 Mg
• latach 2023 - 2032, 136 882 m2 tj. ok. 166 263 Mg
Dane te można znaleźć w powyższym Raporcie na stronie 104.
Według danych zebranych przez Urząd Marszałkowski, a opracowanych przez firmę
ABRYS Sp. z o.o., na terenie województwa podkarpackiego znajduje się 192 306,55 Mg
wyrobów azbestowych. Dane zawarte w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego opracowanego w 2008 roku zostały mocno przeszacowane. Wiele gmin
wciąż nie posiada przeprowadzonej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, bądź
zostały one wykonane w sposób niepełny.
Ilość wyrobów azbestowych przedstawionych w Raporcie WIOŚ różni się od ilości
danych zebarnych przez Urząd Marszłkowski. Dlatego w niniejszym opracowaniu
wykonano podwójne obliczenia kosztów związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych.
Poniższa tabela bazuje na danych z Raportu.
W tabeli poniżej obliczono masę wagową wyrobów azbestowych mnożąc wielkość
powierzchni x 11 kg. Jest to przelicznik inny niż ten zastosowany w Raporcie WIOŚ, ale
wykorzystany w późniejszych obliczeniach. Dzięki temu porównanie różnić pomiędzy
danymi przedstwionymi w Raporcie WIOŚ, a zebanymi przez Urząd Marszałkowski staje
się dokładniejsze.
Ceny usług (netto) zostały skonsultowane telefonicznie z firmami zajmującymi się
usuwaniem azbestu.
Tabela 7 Szacunkowe koszty usunięcia wyrobów azbestowych z terenu województwa
podkarpackiego
Wyszczególnienie
Ilość wyrobów zawierających
azbest przewidziana do
usunięcia na terenie
województwa [Mg]
Koszt netto demontażu płyt
2
azbestowych [zł/ m ]
Koszt netto demontażu,
pakowania, transportu,
2
składowania płyt [zł/ m ]
Całkowity koszt usunięcia
azbestu [zł/Mg]

Ceny
usług
[netto]

2003 - 2012

2013 - 2022

2023 - 2032

Razem

232 767 Mg=
21 160,36 tys.
m2

266 020 Mg=
24 183,64
tys. m2

166 263 Mg=
15 114,82
tys. m2

665 050 Mg=
60 458,82 tys.
m2

6 – 18

126 962,16 –
380 886,48

145 101,84 –
435 300,48

90 688,92 –
272 066,76

362 752,592 –
1 088 253,72

18 – 35

380 886,48 –
740 612,6

435 300,48 –
846 427,4

272 066,76 –
529 018,7

1 088 253,72 –
2 116 058,7

300 –
1000

69 830 100 –
232 767 000

79 806 000 –
266 020 000

49 878 900 –
166 263 000

199 515 000 –
665 050 000

Żródło: Opracowanie własne ABRYS na podstawie PGO dla województwa podkarpackiego

Natomiast dla danych zebranych przez Urząd Marszałkowski, czyli 192 306,55 Mg
(17 391,5 tys. m2) wyrobów azbestowych koszt usunięcia wyniesie dla poszczególnych
wariantów odpowiednio:
• Koszt netto demontażu płyt azbestowych – 104 349 – 313 047 zł
• Koszt netto demontażu, pakowania, transportu, składowania płyt – 313 047 –
608 702,5 zł
• Koszt netto odbioru i składowania płyt – 57 691 965 – 192 306 550 zł
Firmy zajmujące się usuwaniem azbestu przyznały, że z zakresu świadczonych usług
najdroższymi działaniami jest demontaż oraz pakowanie płyt, czyli ich zabezpieczenie
przed transportem. Cena za transport wyrobów azbestowych wynosi ok. 4 zł/km. Różnice
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w cenach wynikają z różnych rodzajów oraz jakości płyt azbestowych, stopnia
skomplikowania konstrukcji dachu oraz odległości od najbliższego składowiska odpadów
przyjmujących wyroby azbesowe. Przykładowo koszt usunięcia płyty płaskiej jest średnio
o 5 zł droższy niż płyty falistej.
Demontaż, transport i oddanie do składowania płyt azbestowych to jednak nie jedyne
koszty, które musi ponieść właściciel chcący pozbyć sie eternitu ze swojego dachu. Zakup
nowego pokrycia dachowego jest kolejnym dużym wydatkiem dla właścicieli budynków.
Aby określić wielkość wydatku na nowy dach przeprowadzono ankietę telefoniczną
w której firmy budowlany podały ceny założenia nowego krycia dachowego.
Tabela 8 Szacunkowy koszt usług związanych z założeniem nowego pokrycia
dachowego (cena netto w zł podana za 1m2)
Usługa

Firma
1

Firma
2

Firma
3

Firma
4

Krycie dachówką
18
40
29
30
zakładkową + łacenie
Krycie dachówką
ceramiczną karpiówką
18
80
32
38
+ łacenie
Krycie blachą tłoczoną
15,5
26
25
+ łacenie
Krycie blachą płaską na
30
53
38
felc
Krycie papą
11
20
19
12
Krycie blacho –
20
dachówką
Krycie blachą
18
trapezową
Żródło: Opracowanie własne ABRYS na podstawie ankiet

Firma
5

Firma
6

Firma
7

Średnia
wartość

25

25

30

27,86

45

27

35

42

-

-

-

22,17

-

25

38

36,8

12

10

12

13,7

18

10

15

19

16

10

14,67

Na podstawie powyższych danych można obliczyć średni koszt usługi montażu
porycia dachowego. Niezależnie od rodzaju usługi, ani materiałów z których wykonany
będzie dach średni koszt wyniesie ok. 25,17 zł/m2.
O ile cena usług dekarskich jest w wielu przedsiębiorstwach bardzo zbliżona, tak
w przypadku materiałów budowlanych ich cena jest bardzo różna, a wybór zależy
wyłącznie od możliwości finansowych właścicieli budynków. Przykładowe ceny
sprawdzone u kilku producentów materiałów budowlanych wynoszą:
• dachówki ceramiczne – 23 – 73 zł/ m2 netto
• blachodachówka – 18 – 50 – zł/ m2 netto
• blachy trapezowe – 13 – 40 zł/ m2 netto
Szacunkowo na pokrycie jednego metra dachu trzeba wydać 61,34 zł. Przy średniej
wielkości dachu jednorodzinnego wynoszącej ok. 150 m2 właściciel budynku musi
zapłacić za usługę i materiały 9 201 zł/m2.
Średni koszt montażu dachu – 25,17 zł/m2
Średni koszt materiałów budowlanych – 36,17 zł/m2
25,17+36,17=61,34 zł/m2
Przy wielkości dachu =150m2 całkowity koszt wynosi: 150x61,34=9 201 zł
Niewielu właścicieli budynków pokrytych wyrobami azbestowymi decyduje się na
wymianę dachu. Na pełną usługę związaną z usunięciem, czyli demontaż, pakowanie,
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transport i oddanie do utylizacji właściciel średniej wielkości dachu wynoszącego 150 m2
zapłaci od 2 700 do 5 250 zł, przyjmując że cena takiej usługi waha się pomiędzy 18 – 35
zł/ m2. Do tej ceny doliczamy koszty montażu nowego pokrycia dachowego, obliczone
powyżej i za remont otrzymujemy kwotę do zapłacenia wynoszącą 11 901 - 14 451 zł.
Dofinansowania unijne, bądź krajowe pokrywają tylko w małej części cały zakres działań,
jaki trzeba wykonać, a ich pozyskanie jest bardzo trudne.
6. Finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest
Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W celu zapewnienia środków finansowych na prowadzenie prac związanych
z usuwaniem i zabezpieczeniem odpadów zawierających azbest, NFOŚiGW realizuje
program priorytetowy: „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne” Część III Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Cel programu
Wzrost ilości unieszkodliwionych oraz zabezpieczonych odpadów zawierających
azbest.
Wskaźniki osiągnięcia celu
Masa unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest 40 000 ton.
Budżet
Proponowany budżet Części III programu w ramach udostępnienia środków
NFOSiGW na lata 2010 – 2012 wynosi 40,0 mln zł na dotacje nieinwestycyjne, zgodnie
z poniższą tabelą.
Tabela 9 Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne Część III – Usuwanie
wyrobów zawierających azbest
Nazwa programu priorytetowego:

„Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne”
Część III - Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Budżet programu priorytetowego
2010
2011
2012
Razem
(dane w tys. zł)
Udostępnienie środków WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie dotacji nieinwestycyjnych
Planowane zobowiązania
40 000,00
40 000,00
I.
(Kwota planowanych do zawarcia w
danym roku umów)
Planowane wypłaty zobowiązań z
6 000,00
6 000,00
poz. I w 2010 r.
Planowane wypłaty zobowiązań z
16 000,00
16 000,00
II.
poz. I w 2011 r.
Planowane wypłaty zobowiązań z
18 000,00
18 000,00
poz. I w 2012 r.
Razem planowane wypłaty
40 000,00
40 000,00

Okres wdrażania
Wdrażanie programu: do 31.12.2012 r.
Terminy składania wniosków
Terminy składania wniosków dla wnioskodawców określają indywidualnie WFOŚiGW i
umieszczają na swojej stronie internetowej.
Beneficjenci
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Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego za
pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Rodzaje przedsięwzięć
Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia
lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć
Przy wyborze przedsięwzięć stosuje się kryteria obowiązujące w danym WFOSiGW z
uwzględnieniem niniejszego programu.
WFOŚiGW udzielając dotacji z udziałem środków udostępnionych przez NFOŚiGW
uwzględnia efektywność kosztową oraz stopień pilności usunięcia i unieszkodliwienia lub
zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
Koszty kwalifikowane
Kosztami kwalifikowanymi są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i
obejmują wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiana lub
zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.
Procedura wyboru przedsięwzięć
Procedura naboru wniosków do WFOŚiGW oraz wyboru przedsięwzięć do
dofinansowania odbywa się zgodnie z wewnętrznymi regulacjami poszczególnych
WFOŚiGW.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
w 2010 r. posiada następujące instrumenty finansowe, oferowane na przedsięwzięcia
związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu:
• Niskooprocentowane pożyczki (od 0,2 stopy redyskonta weksli) w wysokości
do 70 % kosztów zadania z możliwością umorzenia 10% kwoty pożyczki –
adresowane do jst i przedsiębiorców, na usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest,
• Dotacje w wysokości do 70 % kosztów zadania na usuwanie odpadów
azbestowych z obszarów parków narodowych,
• Indywidualnie rozpatrywane wnioski o dotacje w przypadku szkód losowych
i działanie sił przyrody (grad, wichury),
• Udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców i osób fizycznych na modernizację
pokryć dachowych z usunięciem pokryć z azbestu oraz termomodernizację
z usuwaniem azbestu w ramach umowy konsorcjum z Bankiem Ochrony
Środowiska.
W związku z wpisaniem usuwania azbestu na listę przedsięwzięć priorytetowych
WFOŚiGW w Rzeszowie na 2011 r., w opracowywanym planie działalności na 2011 r.
przewiduje się wprowadzenie dodatkowych instrumentów finansowych, wspomagających
usuwanie azbestu.
BOŚ Bank
Kredyty preferencyjne dla osób fizycznych na sfinansowanie usuwania i utylizacj
wyrobów zawierających azbest
Warunki kredytowania:
• maksymalna kwota kredytu - 20 tys zł, lecz nie więcej niż 90% kosztu
przedsięwzięcia,
• maksymalny okres realizacji zadania - do 12 miesięcy od daty postawienia
przez bank kredytu do dyspozycji kredytobiorcy,
• okres karencji - 6 miesięcy od daty zakończenia inwestycji,
• oprocentowanie kredytu - 0,86 x stopa redyskonta weksli na dzień 05.07.2010
r. - 3,23% w skali roku.
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• okres kredytowania - do 8 lat
• prowizja - 2% kwoty kredytu
Dokumenty niezbędne do kredytu:
• wniosek kredytowy (druk Banku),
• karty informacyjne wnioskodawców (druk Banku),
• zaświadczenie o dochodach netto z tytułu umowy o pracę za ostatnie
3 miesiące, lub inne dokumenty w przypadku pozostałych źródeł dochodu,
• dwa dokumenty tożsamości - do wglądu,
• udokumentowanie własności nieruchomości - odpis z księgi wieczystej,
• pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,
• kosztorys lub oferta dotycząca zakresu inwestycji zawierająca m.in. dane
inwestora i adres inwestycji oraz przy usuwaniu materiałów zawierających
azbest - ilość zabezpieczonych pokryć dachowych lub elewacyjnych płyt
azbestowych w m2.
Bank BGŻ S.A.
Bank udziela kredyty preferencyjne dla rolników, gdzie usuwanie azbestu może być
częścią większej całości przedsięwzięcia związanego z modernizacją budynków. Z kredytu
preferncyjnego można sfinansować koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałow
azbestowych pochodzących z rozbiórki budynków, jeśli rozbiórka jest niezbędna w celu
realizacji inwestycji. Właściciel nieruchomości może starać się o kredyt preferencyjny
z dopłatami ARiMR do oprocentowania. Kredyt preferencyjny może stanowić od 70-90%
planowanych wydatków w ramach inwestycji. Bank BGŻ oferuje kredyty preferencyjne
w ramach 11 linii kredytowych.
Beneficjenci:
Kredyt dla osób fizycznych, osób prawnych oraz osób nie posiadających osobowości
prawnej, które rozpoczynają działalność lub prowadzą działalność w rolnictwie
i przetwórstwie produktów rolnych.
Warunki kredytowania:
Przy ubieganiu się o kredyt preferencyjny należy:
1. Przedstawić plan inwestycji, w przypadku gospodarstw rolnych i działów specjalnych
zgodny ze wzorem ARiMR, zawierający m.in.
o cel, strukturę finansowania, planowany okres realizacji inwestycji
o kierunek produkcji w okresie kredytowania
o okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu
o informację o posiadaniu lub o źródle pozyskania odpowiednich kwot
produkcyjnych
o informację o rynkach zbytu
2. Złożyć w Banku BGŻ wniosek o kredyt wraz z planem inwestycji oraz stosownymi
oświadczeniami (wzory ARiMR), dotyczącymi:
o kwot zaciągniętych i „zaciąganych” kredytów
o nabywanych środków trwałych
o pokrewieństwa pomiędzy sprzedawcą i kupującym
3. Przedstawić inne wymagane przez Bank dokumenty.
Inwestycja może być realizowana przy udziale tylko jednej linii kredytowej.
Finansowanie
Kwota kredytu nie może przekraczać:
• 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne (lub 95% - na
osadnictwo rolnicze, 90% - na gospodarstwa rodzinne), nie więcej jednak niż
4 mln zł
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•
•

70% wartości nakładów inwestycyjnych w działach specjalnych produkcji
rolnej, nie więcej niż 8 mln zł
70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych nie
więcej niż 16 mln zł

Okres spłaty kredytu:
W zależności od linii kredytowej, maksymalny okres spłaty kredytu wynosi od 4 do 20
lat.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2007-2013
Projekty polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu mogą uzyskać wsparcie
w ramach dwóch działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2007-2013:
1) 2.2 Infrastruktura energetyczna - w działaniu tym możliwe jest sfinansowanie
inwestycji związanych z bezpiecznym usuwaniem wyrobów azbestowych tylko jako
elementu infrastruktury towarzyszącej w ramach projektu,
np. Kompleksowej
termomodemizacji obiektów użyteczności oubłicznej.
Potencjalni beneficjenci:
• jednostki samorządu terytorialnego, ch związki I stowarzyszenia,
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
• Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki
organizacyjne,
• szkoły wyższe,
• zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
• osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki,
• partnerzy społeczni i gospodarczy, tj. organizacje pozarządowe, jednostki
naukowe,
• kościoły i związki wyznaniowe oraz oscby prawne kościołów i związków
wyznaniowych,
• przedsiębiorcy {dotyczy wyłącznie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
lub spółek akcyjnych utworzonych przez jednostką samorządu terytorialnego
lub do któn/ch JST przystąpiła, realizujących zadania o charakterze
użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzewane
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez organ
wykonawczy właściv/ej JST
Warunki dofinansowania
Maksymalny udział środków wspónotowych w wydatkach kwalifikowanych na
poziomie projektu wynosi 85% W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na
etapie ogłaszania Konkursów może podjąć decyzje o jego obniżeniu lub podwyższeniu.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi mniej niż 10 000 000 zł,
natomiast minimalna wartość wynosi 500 000 zł.
Dniem rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2007 r. W stosunku do
projektów objętych zasadam pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności
powinien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
Terminy:
Pierwszy nabór wniosków odbył się w I kwartale
2010 roku. Zgodnie
z obowiązującym harmonogramem, nie jest
przewidziany kolejny nabór na to
działanie. Instytucja Zarządzająca RPO WP
może ogłosić dodatkowy konkurs w
sytuacji pojawienia się wolnych środków.
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2) 7.1. Rewitalizacja miast - w działaniu tym istnieje możliwość sfinansowania
inwestycji związanych z bezpiecznym usuwaniem azbestu tylko jako elementu
infrastruktury towarzyszącej w ramach projektu dotyczącego renowacji części wspólnych
wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz renowacji i adaptacji na cele mieszkaniowe
budynków istniejących, stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów
działających w celach n ezarobkowych, przez beneficjentów wymienionych w ramach tego
działania.
Potencjalni beneficjenci:
• jednostki samorządu terytorialnego, ch związk; i stowarzyszenia,
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
• szkoły wyższe,
• organizacje pozarządowe,
• kościoły i związki wyznaniowe onaz osoby prawne kościołów i związków
wyznaniowych,
• spółdzielnie mieszkaniowe,
• wspólnoty mieszkaniowe,
• Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Warunki dofinansowania
Projekt, ubiegający się o wsparcie w ramach działania 7.1. Rewitalizacja miast, musi
być wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji, który opracowuje jednostka samorządu
terytorialnego.
Maksymalny udział środków wspólnotowych w wydatkach kwalifikowanych na
poziomie projektu wynosi 85%. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca na
etapie ogłaszania konkursów może podjąć decyzje o jego obniżeniu lub podwyższeniu.
Minimalna wartość kosztów jednego projektu wynosi 250 000 zł.
Maksymalna
wartość wsparcia
z publicznych
środków wspólnotowych dla
pojedynczego projektu wyrosi 8 500 000 zł. -atomiast minimalna - 500 000 zł {w przypadku
obszarów objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013).
Dniem rozpoczęcia kwalifikowairości wydatków jest 1 stycznia 2007 r. W przypadku
projektów objętych zasadami pomocy publicznej termin rozpoczęcia kwalifikowalności
powinier być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
Koszty kwalifikowane
W ramach działania 7.1 Rev/itałizacja miast możliwe jest sfinansowanie m. in.
przedsięwzięcia polegającego na renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków
mieszkalnych oraz renowacji i adaptacji na cele mieszkaniowe budynków istniejących,
stanowiących własność władz p.olicznych lub własność podmiotów działających w celach
niezarobkowych.
Terminy:
Obecnie trwa nabór wniosków do dnia 18 listopada 2010 r. Zgodnie z aktualnie
obowiązującym harmonogramem ocłcszenie koejnego konkursu nastąpi w sierpniu 2011
roku.
Niezwykle ważny jest fakt, że w powyższych działaniach prace związane z usuwaniem
i unieszkodliwieniem azbestu mogą być tylko częścią szerszego projektu. Ponadto we
wniosku należy udowodnić korieczność przeprowadzenia wyżej wymienionych prac jako
niezbędny i integralny element całego projektu.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Program nie obejmuje instrumentów finansowych przez naczonych do bezpośredniego
wsparcia usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Niemniej jednak działania takie mogą być
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wykonywane fakultatywnie w ramach operacji zakłądajacych przebudowę, rozbudowę,
remont itp. budowli i budynków (np. w ramach działań: 1.5 Modernizacja gospodarstw
rolnych, 1.6 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, 3.4
Odnowa i rozwój wsi) zgodnie z warunkami Programu.
Działanie 1.5. Modernizacja gospodarstw rolnych
Cele działania:
Wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności poprzez
zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska
naturalnego.
Rodzaj inwestycji:
W ramach działania wspierane są inwestycje służące modernizacji produkcji rolnej
w tym m.in. budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli.
Rodzaj wsparcia:
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość
pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 300 000 zł.

Działanie 1.6 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej
i leśnej
Cel działania:
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzania
do obrotu produktów rolnych uwarunkowana poprawą warunków produkcji w odniesieniu
do obowiązujących lub nowo wprowadzonych standardów.
Zakres działąnia:
Pomoc dotyczy inwestycji, których celem jest poprawa ogólnych wyników
przedsiebiorstw, warunków ochrony środowiska.
Rodzaj wsparcia:
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna
wysokość pomocy dla jednego beneficjenta wynosi 20 000 000 zł. Wielkość pomocy
przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 100 000 zł.
Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi
Cel działania:
Działanie będzie pływać na poprawę jakości zycia na obszarach wiejskich.
Zakres działania
Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie budowy,
przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społecznokulturalne, rekreacyjne i sportowe.
Forma i wysokośc pomocy:
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wysokość pomocy dla jednej miejscowości nie może być wyższa niż 500 000 zł i niższa niż
25 000 zł.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja jest organem wdrażającym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Program nie obejmuje instrumentów finansowych przeznaczonych do
bezpośredniego wsparcia usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Niemniej jednak działania
takie mogą być wykonywane fakultatywnie w ramach operacji zakłądajacych przebudowę,
rozbudowę, remont itp. budowli i budynków (np. w ramach działań: 1.5 Modernizacja
gospodarstw rolnych, 1.6 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i
leśnej, 3.4 Odnowa i rozwój wsi) zgodnie z warunkami Programu.
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Działanie 1.5. Modernizacja gospodarstw rolnych
Cele działania:
Wsparcie modernizacji gospodarstw w celu zwiększenia ich efektywności poprzez
zharmonizowanie warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska
naturalnego.
Rodzaj inwestycji:
W ramach działania wspierane są inwestycje służące modernizacji produkcji rolnej w
tym m.in. budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli.
Rodzaj wsparcia:
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość
pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 300 000 zł.
Działanie 1.6 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i
leśnej
Cel działania:
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa i wprowadzania
do obrotu produktów rolnych uwarunkowana poprawą warunków produkcji w odniesieniu
do obowiązujących lub nowo wprowadzonych standardów.
Zakres działąnia:
Pomoc dotyczy inwestycji, których celem jest poprawa ogólnych wyników
przedsiebiorstw, warunków ochrony środowiska.
Rodzaj wsparcia:
Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna
wysokość pomocy dla jednego beneficjenta wynosi 20 000 000 zł. Wielkość pomocy
przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 100 000 zł.
Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi
Cel działania:
Działanie będzie pływać na poprawę jakości zycia na obszarach wiejskich.
Zakres działania
Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie budowy,
przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje publiczne, społecznokulturalne, rekreacyjne i sportowe.
Forma i wysokośc pomocy:
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wysokość pomocy dla jednej miejscowości nie może być wyższa niż 500 000 zł i niższa niż
25 000 zł.
7. Zarządzanie „Programem” i kontrola jego realizacji
7.1. Zarządzanie Programem
Wojewódzki program wymaga koordynacji działań podejmowanych przez wszystkie
jednostki przedmiotowo odpowiedzialne za realizacje poszczególnych zadań lub
pośrednio biorących udział w ich realizacji.
Na poziomie województwa za realizację zadań odpowiada marszałek województwa,
do zadań którego należy:
1) współpraca z Głównym Koordynatorem w zakresie potrzeb wynikających
z bieżącej realizacji Programu;
2) gromadzenie przez Urząd Marszałkowski informacji o ilości, rodzaju i miejscach
występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie ich do Głównego
Koordynatora
z
wykorzystaniem
dostępnego
narzędzia
informatycznego
www.bazaazbestowa.pl;
3) uwzględnianie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w wojewódzkich
planach gospodarki odpadami i programach ochrony środowiska, w szczególności
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w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń
przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest;
4) współpraca na szczeblu wojewódzkim z organami kontrolnymi (inspekcja
sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony
środowiska);
5) współpraca z uczelniami i instytucjami naukowymi, organizacjami pozarządowymi,
ekspertami poszczególnych dziedzin;
6) współpraca z lokalnymi mediami w zakresie spraw objętych Programem;
7) przygotowywanie i aktualizacja wojewódzkich programów usuwania wyrobów
zawierających azbest;
8) współpraca z samorządami powiatowymi i gminnymi, przekazywanie wytycznych
oraz informacji związanych z realizacją Programu;
9) przedkładanie Głównemu Koordynatorowi corocznej informacji o realizacji zadań
na terenie województwa;
10) opracowanie planu sytuacyjnego rozmieszczenia na terenie województwa
wyrobów zawierających azbest na podstawie informacji przekazywanych przez
samorządy lokalne i przedsiębiorców.
Na poziomie lokalnym zadania realizują samorządy: powiatowy i gminny, poprzez:
Samorząd powiatowy:
1) przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami;
2) współpraca z gminami oraz marszałkiem województwa w zakresie opracowywania
programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w szczególności
w zakresie weryfikacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, lokalizacji
składowisk odpadów zawierających azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania
odpadów zawierających azbest;
3) organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu
pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad
zawartych w Programie;
4) inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;
5) współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych
oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest;
6) współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu;
7) współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy,
inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).
Samorząd gminny:
1) gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilości,
rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej
do
marszałka
województwa
z
wykorzystaniem
dostępnego narzędzia
informatycznego www.bazaazbestowa.pl;
2) przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest, także w ramach planów gospodarki odpadami;
3) organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm;
4) organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu
pozyskanych na ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad
zawartych w Programie;
5) inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;
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6) współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających
azbest, w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających
azbest oraz urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest;
7) współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych
oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest;
8) współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu;
9) współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy,
inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).
7.2. Kontrola realizacji Programu
Monitoring realizacji zadań Programu obejmuje gromadzenie, przetwarzanie
i rozpowszechnianie informacji o usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest,
w szczególności dotyczących:
• ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest oraz wytworzonych odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest;
• ilości składowanych odpadów zawierających azbest;
• lokalizacji istniejących i planowanych składowisk odpadów zawierających azbest i ich
pojemności oraz stopnia wykorzystania;
• ilości i wyników przeprowadzonych inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego
wyrobów zawierających azbest i ich lokalizacji na terenie gmin, powiatów
i województw;
• przedsiębiorstw posiadających uprawnienia do bezpiecznego usuwania azbestu;
• liczby osób pracujących w kontakcie z azbestem;
• liczby pracowników przeszkolonych do pracy w kontakcie z azbestem;
• podejmowanych przez jednostki samorządu terytorialnego inicjatyw w zakresie
usuwania wyrobów zawierających azbest;
• usytuowania miejsc o wysokim stężeniu włókien azbestu w powietrzu;
• ewidencjonowania zmian legislacyjnych dotyczących problematyki azbestowej;
• wdrażania technologii unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych.
Ocena realizacji „Programu” może być wykonywana przy uwzględnieniu podanych
w wskaźników monitoringu. Lista wskaźników nie jest ostateczna i może ulec
rozszerzeniu.
Tabela 10 Wskaźniki monitorowania „Programu...” z terenu województwa
podkarpackiego
L.p.
Wskaźnik
Jednostka
Rok bazowy
A. Wskaźniki realizacji efektywności realizacji
2009
„Programu ...” i zmiany oddziaływania na
środowisko
Ilość zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych
1.
Mg/rok,
192 306,55
w danym roku kalendarzowym
Ilość unieszkodliwionych odpadów
2. niebezpiecznych zawierających azbest w danym
Mg/rok,
355,32
roku kalendarzowym
Stopień usunięcia wyrobów azbestowych w
stosunku do ilości wyrobów azbestowych
3.
%
0,18
zinwentaryzowanych w danym roku
kalendarzowym
4. Pojemność instalacji do unieszkodliwiania
m3
56 460
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1.

odpadów azbestowych
B. Wskaźniki świadomości społecznej
Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych
przez mieszkańców samorzadowi wojewodzkiemu
(np. co do sposobu wykonywania prac
wynikających z Programu)

Liczba/opis

b.d.

Monitoring realizacji zadań Programu obejmuje także wskaźniki środowiskowe
wynikające z przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zalicza
się do nich:
1) ogólna powierzchnia zajęta przez składowiska i kwatery przeznaczone do
składowania odpadów zawierających azbest [ha];
2) stan zanieczyszczenia powietrza włóknami azbestu zagrożonych rejonów i okolic
obiektów [włókna/m3].
8. Monitoring zanieczyszczenia powietrza azbestem na terenach szczególnie
zagrożonych
W Polsce ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest rozwiązała problemy związane z produkcją wyrobów zawierających
azbest, wprowadzaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polski azbestu i wyrobów
zawierających azbest oraz ich obrotem. Ustawa zapobiegła dalszemu stosowaniu
i wytwarzaniu wyrobów zawierających azbest, pozostały problemy obecności w
środowisku ogromnych ilości wyrobów azbestowo-cementowych, które ulegając
degradacji stanowią źródło ciągłej emisji włókien azbestu do powietrza.
Obecnie największe zagrożenie skażenia powietrza azbestem stanowią
antropogeniczne źródła, a wśród nich pokrycia dachowe wykonane z falistych płyt
eternitowych, izolacje ścian wszelkiego rodzaju budowli itp.
Niemożliwe jest natychmiastowe wyeliminowanie materiałów zawierających azbest,
dlatego jeszcze przez długi czas nie będzie można liczyć na całkowitą likwidację
zagrożenia.
Korozja płyt azbestowo-cementowych może być powierzchniowa, jak również
obejmować głębsze partie materiału i być wynikiem oddziaływania czynników
atmosferycznych. Korozja płyt zależy od środowiska w jakim ten materiał jest użytkowany.
W powietrzu czystym (wiejskim), przebiega wolniej i wynosi 0,02-0,1 mm/rok. W rejonach
występowania kwaśnych deszczów korozja płyt azbestowo-cementowych przebiega
szybciej i wynosi do 1 mm/rok. Powoduje ona uwalniane się azbestu z płyt. Emisja
struktur włóknistych azbestu do powietrza o długości większej niż 5 µm może wynosić od
6000 do 11 000 włókien z jednego metra kwadratowego w ciągu jednej minuty.
Trudności w określaniu wielkości ryzyka choroby nowotworowej, przypisywanego
populacji generalnej w ekspozycji środowiskowej na pył azbestu nie zwalniają
z konieczności eliminowania źródeł zanieczyszczeń oraz okresowej kontroli stężenia
azbestu w powietrzu.
W ostatnich latach na terenie województwa Podkarpackiego nie przeprowadzono
pomiarów stężenia włókien azbestu w powietrzu atmosferycznym. Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Instytut Medycyny Pracy w ramach swoich działań
także nie przeprowadzały badań w zakresie występowania azbestu w powietrzu.
Z informacji uzyskanych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Rzeszowie wynika, iż w ramach swoich obowiązków prowadzą jedynie pomiary pyłów
respirabilnych na stanowiskach pracy. Jednak badania pyłów ogranicza się jedynie do
określenia ilości pyłów respirabilnych w powietrzu bez ich identyfikacji. W związku
z powyższym badanie nie wykazują czy w skład pyłów wchodzą pyły azbestowe.
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Aktualnie w Polsce do badania parametrów pyłów azbestu w środowisku pracy są
stosowane metody badawcze zawarte w polskiej normie PN-88/Z-04202/02.
Oznaczanie stężenia liczbowego respirabilnych włókien azbestu na
stanowiskach pracy metodą mikroskopii optycznej, zgodnie z normą PN-88/Z-04202/02,
polega na pobieraniu próbki pyłu azbestu na filtry membranowe drogą zasysania
kontrolowanej objętości powietrza ze strefy oddychania pracownika za pomocą pompki
indywidualnej. Filtry pomiarowe są następnie uprzezroczystniane. Włókna respirabilne
azbestu obecne w losowo wybranych polach widzenia są zliczane przy użyciu mikroskopu
fazowo-kontrastowego. Wynik wyrażony liczbą włókien w 1 ml powietrza otrzymuje się
z oszacowanej liczby włókien na filtrze pomiarowym odniesionej do objętości
przefiltrowanego powietrza.
Metoda pozwala oznaczyć co najmniej 0,02 włókna w 1 ml powietrza przy pobieraniu
próbek przez 8 h. Czas trwania pojedynczego pomiaru (t) w minutach można określić
w rzybliżeniu wg wzoru:

w którym:
A – czynna powierzchnia filtru pomiarowego, mm2,
L – wymagane obłożenie filtru pomiarowego włóknami, wyrażone liczbą włókien w polu
zliczania,
a - powierzchnia pola zliczania siatki Walton-Becketta, mm2,
Xo – oczekiwane średnie stężenie włókien w czasie pobierania próbki, wyrażone liczbą
włókien w 1 ml,
r – strumień objętości powietrza, ml/min.
W normie podano zasady zliczania włókien w zależności od: wymiarów włókien, ich
położenia w polu zliczania, rozszczepienia włókien lub występowania włókien w postaci
pęku włókien.
Stężenie liczbowe respirabilnych włókien azbestu w badanym powietrzu (X) wyrażone
liczbą włókien w 1 ml oblicza się dla pojedynczego pomiaru wg wzoru:

w którym:
A – czynna powierzchnia filtru pomiarowego, mm2,
N - całkowita liczba zliczonych włókien,
a - powierzchnia pola zliczania, mm2,
n - liczba analizowanych pól zliczania,
r – strumień objętości powietrza przez filtr pomiarowy, ml/min,
t – czas pobierania próbki, min.
Oznaczanie zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym na
stanowisku pracy metodą spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni, zgodnie z normą
PN-91/Z-04018/02, polega na wykorzystaniu selektywnej absorpcji promieniowania
podczerwonego przez krystaliczną krzemionkę i ilościowej zależności między absorpcją
promieniowania i zawartością -kwarcu w badanej próbce pyłu pobranego na stanowiska
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pracy.
Najmniejsza ilość wolnej krystalicznej krzemionki, jaką można oznaczyć w warunkach
pobierania próbek pyłu całkowitego zgodnie z PN-91/Z-04030/05 i wykonania oznaczenia
zgodnie z PN-91/Z-04018/02 wynosi 0,05 mg w próbce pyłu.
Zawartość wolnej krystalicznej krzemionki w badanym pyle całkowitym (X1) należy
obliczyć w % wg wzoru:

w którym:
m1 – masa wolnej krystalicznej krzemionki odczytana z krzywej wzorcowej, mg,
m2 – całkowita masa próbki po spopieleniu filtru pomiarowego z pobranym pyłem, mg,
m3 – masa pyłu osadzonego na filtrze pomiarowym przy pobieraniu próbki powietrza,
mg,
m4 – masa próbki pobranej do analizy po spopieleniu filtru pomiarowego z pobranym
pyłem, mg.
Stężenie wolnej krystalicznej krzemionki w badanym powietrzu (X2) należy obliczyć
w mg/m3 wg wzoru:

w którym:
V – objętość pobranego powietrza, L. 6
Obecnie brak jest metody, która pozwalałaby na przeprowadzenie w pełnym zakresie
badań mających na celu oznaczenie stężenia struktur azbestowych w powietrzu. Przy
tego typu badaniach korzysta się z wielu metod.
W wielu krajach, w celu identyfikacji i zliczenia struktur azbestowych, występujących
w próbce pobranej z powietrza stosowane są metody, które szczegółowo opisują
postępowanie przy wykonaniu preparatu i jego badaniu w transmisyjnym mikroskopie
elektronowym. Często pod ich adresem kierowane są krytyczne uwagi. Szczególnie
krytykowane są sposoby wykonania preparatów, ponieważ mają one ogromny wpływ na
ich jakość i późniejsze wyniki badań.
W 2006 roku podjęto badania w celu opracowania kompleksowej metody kontroli
stężeń struktur azbestu w powietrzu. W czasie opracowywania metody, korzystano
z normy ISO 13794:1999, równocześnie z informacji literaturowych i wyników badań
własnych. W metodzie zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań związanych
z wykonaniem tego typu badań.
Metoda umożliwia kompleksowe przeprowadzenie badań, od wyboru lokalizacji
punktu pobierania próbki aż do oznaczenia wartości stężeń struktur azbestowych
w powietrzu i ich zmian w czasie.
6

www.ciop.pl
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W metodzie opracowano sposób:
•
•
•
•
•
•
•

lokalizacji punktów pobierania próbek,
pobierania próbki z powietrza,
przygotowania próbki do analizy,
identyfikacji struktur azbestowych na podstawie cech morfologicznych, chemicznych,
strukturalnych (długość l, szerokość d, l/d i ich rodzaj),
zliczania struktur azbestowych w próbce,
wyznaczania liczby struktur azbestowych w określonej objętości powietrza,
interpretacji uzyskanych wyników, z uwzględnieniem zmian stężeń struktur
azbestowych w czasie.

Metoda pozwala na oznaczenie stężenia struktur azbestowych w powietrzu,
uwzględniając wszystkie elementy wpływających na to oznaczenie np. rzeczywistą
objętości pobranego powietrza w czasie poboru próbki, niepewność wyznaczenia tej
objętości, wyznaczenie rzeczywistej wartości czułości analitycznej, niepewność
wyznaczenia tej wartości, niepewność oznaczenia wartości stężenia.
Metoda została przystosowana do prowadzenia badań w rejonach osiedli
mieszkaniowych,
które
wyróżniają
się
znaczną
kumulacją
materiałów
azbestowo-cementowych.
Próbki do badań są pobierane w punktach o zaplanowanej lokalizacji. Lokalizacja
punktów jest określona między innymi na podstawie lokalizacji maksymalnych wartości
stężenia azbestu w powietrzu. Przed rozpoczęciem pobierania próbek określa się
wstępną czułość analityczną.
Wartość czułości analitycznej jest to wartość stężenia struktur azbestu w powietrzu
jeżeli w czasie analizy wykrywa się jedną strukturę azbestu.
W opracowanej metodzie czułość analityczna jest funkcją objętości przefiltrowanego
powietrza, udziału części próbki spopielonej, porcji próbki użytej do przygotowania
preparatu, stosunku powierzchni siateczki do powierzchni dna cylinderka w którym
przygotowywany jest preparat i powierzchni preparatu w obrębie, której zliczane są
struktury włókniste.
Zależność tę można zapisać wzorem

gdzie:
S– czułość analityczna wyrażona liczbą struktur/m3 (st./m3);
Ss– powierzchnia siateczki, mm2;
L– liczba sprawdzanych oczek;
Sx– powierzchnia oczka w siateczce, mm2;
Vp – objętość przefiltrowanego powietrza, m3;
k1 – udział objętości alkoholu etylowego użytego do wykonania preparatu do całej
objętości alkoholu zastosowanego do sporządzenia zawiesiny;
k2– udział powierzchni siateczki do powierzchni dna cylinderka użytego do
przygotowania preparatu;
f – część spopielonej próbki
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Wartość k1 wyliczono ze wzoru:

(2)
gdzie:
Vx– objętość zawiesiny użytej do wykonania preparatu , cm3,
Vo– całkowita objętość zawiesiny, cm3;
a wartość k2 ze wzoru:

(3)
gdzie:
Ss– powierzchnia siateczki, mm2;
Pz– powierzchnia dna cylinderka, mm2;
Osiągnięcie wymaganej czułości analitycznej, wiąże się z przeglądnięciem
odpowiedniej liczby oczek siateczki L. Liczbę tę wylicza się po przekształceniu wzoru (1).
Przedstawione wzory są wynikiem zastosowanej autorskiego rozwiązania
związanego z preparatyką próbki w kompleksowej metodzie.
Pobieranie próbek polega na przepuszczeniu określonej objętości powietrza przez
filtr membranowy (z estrów celulozy lub azotanu celulozy, o średnicy 25 mm i wielkości
porów maksymalnie 0,8 µm) za pomocą aspiratorów o kontrolowanym strumieniu
objętości powietrza. W metodzie przyjęto 16 dm3/min, jako referencyjną wartość
strumienia objętości powietrza, stosowaną w badaniach. Podczas pobierania próbki
przewiduje się stosowanie kilku aspiratorów równocześnie. W metodzie należy pobierać
minimum trzy próbki równocześnie (w tym samym dniu). Należy wykonać kilka serii
pomiarowych w ustalonych odstępach czasu. Pobrana objętość powietrza jest
weryfikowana ze względu na wskazania rotametrów i sprowadzana do warunków
normalnych. Następnie obliczane są niepewności wyznaczenia objętości pobranego
powietrza.
Zanieczyszczenia włókniste, zatrzymane na filtrze są identyfikowane i zliczane przy
użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego, wyposażonego w analizator
rentgenospektralny z dyspersją energii i urządzenie do dyfrakcji elektronów
z wydzielonego obszaru. Prowadzenie badań w transmisyjnym mikroskopie elektronowym
jest możliwe, po odpowiednim przygotowaniu próbki. W czasie preparatyki próbki, dąży
się do ekspozycję struktur włóknistych, nie dopuszczając równocześnie do ich łamania i
wywiewania z próbki. Polega ona na usuwaniu cząstek organicznych z próbki w plaźmie
tlenowej(60-1500C). W specjalnym urządzeniu tlen jest poddany jonizacji za pomocą fal
elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych przy niskim ciśnieniu. W powstałej
plaźmie próbka ulega utlenieniu. Czas utlenienia zależy od przyjętej mocy urządzenia, a
nie od ilości włożonych filtrów. Przy zastosowaniu mocy 50 W, czas oczyszczenia próbki
wynosi 40 min. Czasy spopielania próbek, zostały ustalone w czasie opracowania metody
kompleksowej.
Uwolnione struktury włókniste, wraz z cząstkami nieorganicznymi znajdującymi się
w próbce łączone są z 96% alkoholem etylowym w celu utworzenia zawiesiny. Zawiesina
poddawana jest działaniu ultradźwięków w celu oddzielenia zanieczyszczeń od struktur
włóknistych. Część zawiesiny jest przenoszona do cylinderka z ruchomym dnem, na
którym znajduje się miedziana siateczka mikroskopowa pokryta błonką węglową. Po
odparowaniu alkoholu, preparat jest badany w transmisyjnym mikroskopie elektronowym.
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Azbest w preparatach występuje nie tylko w formie pojedynczych włókien i wiązek,
lecz także w bardziej złożonych agregatach, z udziałem lub bez udziału innych cząstek.
W metodzie przyjęto, że wszystkie formy występowania azbestu w próbce nazywane są
strukturami.
Przed przystąpieniem do ilościowych i jakościowych badań struktur włóknistych w
siateczki z preparatem przegląda się przy małym i dużym powiększeniu aby sprawdzić ich
przydatność analityczną. Jeśli w oczkach siateczki zauważa się zbyt duże zagęszczenie
cząstek w tym również struktur włóknistych lub błonki węglowe są zniszczone, wówczas
wykonuje się preparat ponownie z części próbki archiwalnej.
Górna granica obłożenia powierzchni siateczki TEM (do transmisyjnego mikroskopu
elektronowego), określona na podstawie badań preparatów w czasie opracowywania
kompleksowej metody i wynosi 11000 struktur/mm2.
Dolna granica obłożenia powierzchni siateczki TEM, odpowiada występowaniu 2,99
struktur na powierzchni preparatu.
Granica wykrywalności struktur jest określana na 95% poziomie ufności dla rozkładu
Poissona, przy liczbie zliczeń struktur równej zero i jest równa 2,99 - krotności czułości
analitycznej. Granica wykrywalności teoretycznie może być zmniejszana nieograniczenie
przez zwiększanie objętości filtrowanego powietrza, zagęszczanie próbki podczas
przygotowywania preparatu oraz zwiększanie badanej powierzchni preparatu
w mikroskopie.
Granica oznaczalności stężenia struktur w metodzie wynosi 300 st/m3.
Metoda kompleksowa ma zastosowanie dla obszarów o stężeniu rozproszonych
struktur włóknistych w powietrzu powyżej 400 st/m3. Wartość ta dla struktur o długości
l ≥ 5 µm, została uznana za powodującą ryzyko zachorowania na raka 1 na 10000. Jest to
poziom, kiedy należy kontrolować wartość stężenia tego zanieczyszczenia w powietrzu.
W kompleksowej metodzie przyjęto, że informacje o badanej próbce umieszczane są
w specjalnej tablicy. Tablica ta jest uzupełniana stopniowo od momentu podjęcia decyzji o
przeprowadzeniu oznaczenia stężenia struktur azbestowych a w nich struktur azbestu
w powietrzu aż do oznaczenia wartości stężenia struktur azbestowych w powietrzu.
Zawiera ona informacje niezbędne o badanej próbce (kto ją pobierał, przygotowywał do
badań, badał i interpretował wyniki). Tablica jest przekazywana kolejno do laboratoriów.
Klasyfikacja struktury włóknistej następuje w czasie obserwacji morfologicznej,
analizy jakościowej i ilościowej obrazu dyfrakcyjnego oraz analizy jakościowej i ilościowej
widma rentgenospektralnego.
Tablica posiada kody klasyfikacji morfologicznej struktur, stosowane w czasie ich
zliczania jak również kody klasyfikacji identyfikacyjnej struktur o wykształceniu rurkowym
(grupa minerałów serpentynu) i niemających morfologii rurkowej (grupy minerałów
amfibolowych).
W klasyfikacji morfologicznej umieszczono następujące kody struktur podstawowych:
F- włókno, B-wiązka, C- klaster, M- matryca. Wiązka to skupienie wielu włókien
rozdzielonych na końcach. W matrycy i klastrze dyspersyjnym założono, że możliwe jest
przebadanie przynajmniej jednej struktury. Natomiast w matrycy i klastrze zbitym nie jest
możliwe przebadanie struktur ze względu na ich wzajemne skupienie.
Natomiast z piętnastu kodów klasyfikacji identyfikacji struktur najbardziej pożądanych
jest kod CDQ oznaczający uzyskanie dyfraktogramu z wydzielonego obszaru struktury
(SAED) i składu chemicznego, potwierdzonego analizą ilościową rentgenospektrogramu
(EDX), pozwalającego na stwierdzenie, że jest to azbest chryzotylowy i kod AZQ
oznaczający amfibol potwierdzony dyfraktogramem SAED w osi pasa krystalicznego
struktury i analizą ilościową EDX, który umożliwia stwierdzenie, że jest to azbest
amfibolowy stwierdzonego typu (np antofyllitowy, krokidolitowy, amozytowy, tremolitowy,
aktynolitowy).
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Kody identyfikacji struktur, stosowane w metodzie są identyczne z kodami
zastosowanymi w metodach służących do oznaczenia struktur azbestowych
w transmisyjnym mikroskopie elektronowym[20,21].
W przypadku zliczeń struktur włóknistych, w przeciwieństwie do innych metod,
w metodzie kompleksowej nie ma ograniczeń co do ich minimalnych długości jeżeli
zliczane struktury spełniają warunek kształtu, czyli stosunek ich długość do średnicy
wynosić 3:1 i więcej (warunek ten nie odnosi się do klastrów i matryc).
Zliczone struktury podstawowe służą do oznaczania równomierności rozłożenia
struktur w oczkach siateczki. Natomiast pojedyncze włókna F lub wiązki B jak również
włókna lub wiązki skupione w matrycach lub klastrach dyspersyjnych (MF, MB, CF, CB)
zidentyfikowane jako struktury azbestowe i struktury niezidentyfikowane są zliczane
i wymiarowane. Stanowią one podstawę do oznaczenia wartości stężenia tych struktur w
powietrzu.
Przed przystąpieniem do oznaczenia wartości stężenia struktur azbestowych należy
sprawdzić równomierność rozłożenia struktur podstawowych w oczkach siateczki
mikroskopowej, za pomocą testu chi-kwadrat .
Rozkład liczby struktur w oczkach siateczki teoretycznie powinien być zbliżony do
rozkładu Poissona. Z uwagi na to, że powierzchnia próbki objęta zliczaniem jest bardzo
mała, w porównaniu z całkowitą powierzchnią filtra, w metodzie przyjęto że struktury
należy zliczać w minimum czterech oczkach siateczki, znajdujących się w różnych
obszarach filtra.
W przypadku całkowitej liczby zliczonych struktur mniejszej niż cztery, określa się
tylko jednostronną granicę rozkładu Poissona. Dolna granica 95% przedziału ufności
odpowiada mniej niż jednej strukturze, Wyniki natomiast można podawać z niepewnością
dla odpowiedniej górnej granicy jednostronnego rozkładu Poissona, na 95% poziomie
ufności.
Zakładając równomierny rozkład struktur w oczkach siatki oczekuje się, że
wyznaczone prawdopodobieństwo p z testu chi-kwadrat dla badanej próbki powinno być
nie mniejsze od 0,001. Jeśli zliczenia struktur nie spełniają tego testu, wątpliwe jest
precyzyjne opracowanie wyników. Dla wartości prawdopodobieństwa p mniejszego od
przyjętego, próbkę pomija się. Identyczne zasady przyjmowane są w metodach
stosowanych do oznaczania włókien azbestowych np. w normie ISO 13794.
Stężenie struktur azbestowych C oblicza się jako liczbę struktur/m3 (st./m3) według
wzoru

(4)
gdzie:
S- czułość analityczna, st./m3,
n- liczba zliczonych struktur azbestowych w przeglądanych oczkach siateczki.
W celu kontroli zmian wartości stężeń struktur azbestowych w czasie w metodzie
przewidziano wykonanie kilku serii pobrania próbek w założonych odstępach czasu,
a następnie przeprowadzenie analizy zmian wartości w czasie. Określenie zmienność
stężenia w czasie możliwe jest wtedy gdy niepewność oznaczenia stężenia jest mniejsza
niż zmiana stężenia w czasie.
Precyzja w zliczaniu struktur zależy nie tylko od liczby struktur objętych badaniami,
ale także od równomierności ich rozmieszczenia w przeglądanych oczkach siateczki.
Ocenę jakości preparatu przeprowadza się w transmisyjnym mikroskopie
elektronowym. Podstawowe problemy z jakością preparatu wynikają z niecałkowitego
spopielenia filtrów lub z nierównomiernego osadzenia cząstek w oczkach siateczki. Jeśli
na znacznej ilości oczek jest obserwowany niezdyspergowany popiół, świadczy to
o niecałkowitym spopieleniu filtra. Jeżeli preparat TEM jest przepełniony cząstkami,
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cząstki są nierównomiernie rozmieszczone w poszczególnych oczkach lub błonka
węglowa jest uszkodzona ponad 50% ilości oczek siateczki, preparat należy odrzucić.
W przypadku odrzucenia próbki wykonuje się preparat z pozostałej części próbki
(archiwalnej).
Przed przystąpieniem do badań przeprowadza się kalibrację mikroskopu
i spektrometru rentgenowskiego a następnie ocenę zdolności laboratorium do identyfikacji
struktur azbestu.
W czasie kalibracji mikroskopu korzysta się z siateczki mikroskopowej pokrytej
złotem.
Przy kalibracji spektrometru i ocenie zdolności laboratorium do identyfikacji struktur
azbestu korzysta się z zestawu wzorców azbestu produkcji SPI Supplies Division of
Structure Probe Inc., Kanada. Zestaw składa się z następujących włóknistych minerałów
wzorcowych: chryzotylu, krokidolitu (riebeckitu), amozytu (grunerytu), antofyllitu, tremolitu,
aktynolitu.
W czasie oceny zdolności laboratorium do identyfikacji typu azbestu i późniejszych
badań preparatu korzysta się z Międzynarodowej Bazy Danych Dyfrakcyjnych Minerałów
ICDD (International Centre for Diffraction Data), International Centre for Diffraction Data.
PCPDFWIN v. 2.2, 2001.
W celu wydzielenia struktur azbestowych we wszystkich strukturach włóknistych,
znajdujących się w przeglądanych oczkach siateczki, podejmowane są próby ich
przebadania pod względem posiadanych przez nie, cech morfologicznych, strukturalnych
i chemicznych Jednoznaczna identyfikacja wszystkich struktur azbestu jest niemożliwa
z powodu ograniczeń zarówno aparaturowych, jak i spowodowanych naturą samych
włókien oraz ich lokalizacją na siateczce. Skład chemiczny struktury leżącej na brzegu
oczka, z powodu kontaktu struktury włóknistej z miedzianym brzegiem oczka siateczki,
powoduje wzrost w składzie chemicznym miedzi. Występowanie zbliźniaczeń w włóknach
prowadzi do pojawienia się na dyfraktogramach warstw, będących efektem różnej
orientacji osiowej poszczególnych równoległych kryształów. Jeżeli nie uzyska się obrazu
dyfrakcyjnego, charakterystycznego dla azbestu, identyfikacja włókna pozostaje niejasna.
Identyfikacja struktur włóknistych następuje w czasie obserwacji obrazu
morfologicznego, analizy jakościowej i ilościowej obrazu dyfrakcyjnego oraz analizy
jakościowej i ilościowej widma rentgenospektralnego. Ze względu na szkodliwość na
zdrowie ludzi azbestu, znajdującego się w powietrzu, w metodzie wymagane jest aby
zliczane były nie tylko jednoznacznie oznaczone jako azbest i struktury posiadające
przynajmniej
jedną
przebadaną
cechę
azbestu
lecz
również
strukturywłóknisteniezidentyfikowane. Dla struktur niezidentyfikowanych istnieje
podejrzenie, że mogą być azbestem. W metodzie wszystkie te struktury nazywane są
strukturami azbestowymi.
W kompleksowej metodzie, strukturę włóknistą identyfikuje się jako azbest
chryzotylowy, gdy wyniki analiz (ilościowej i jakościowej) obrazu dyfrakcyjnego badanej
struktury, wykazuje jego zgodność z obrazem dyfrakcyjnym wzorcowego azbestu
chryzotylowego oraz gdy wyniki analiz (ilościowej i jakościowej) widma
rentgenospektralnego potwierdzają skład chemiczny azbestu chryzotylowego.
Uzyskanie jednoznacznego potwierdzenia, że badana struktura włóknista jest
azbestem amfibolowym, następuje (podobnie jak w przypadku azbestu chryzotylowego)
po stwierdzeniu zgodności składu chemicznego jak i obrazu dyfrakcyjnego badanej
struktury z azbestem amfibolowym. Potwierdzenie występowania określonego typu
struktury azbestu amfibolowego jest jednak bardziej skomplikowane. Wynika to
z nierurkowej morfologii struktur azbestu amfibolowego. Wymagane jest uzyskanie obrazu
dyfrakcyjnego w osi pasa krystalicznego.
Wnioski
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1. Proponowana metoda jest pierwszą kompleksową metodą stosowaną do oznaczania
wartości stężeń struktur azbestowych w powietrzu tego typu badań. Umożliwia
wykonanie całości badań począwszy od wyboru lokalizacji punktów pobierania
próbek do określania wartości stężeń struktur azbestowych w powietrzu, i ich
zmienność w czasie.
2. W metodzie zastosowano nowatorskie rozwiązanie związane z lokalizacją, poborem
i preparatyką próbek, jak również sposób oznaczenie wartości stężeń struktur
azbestowych w powietrzu i ich zmienności w czasie.
3. Opracowana metoda pozwala na wyznaczenie wartości stężenia struktur
azbestowych w powietrzu w rejonie osiedli mieszkaniowych na których znajduje się
materiał azbestowo-cementowy.
4. Kompleksowa metoda kontroli stężeń struktur azbestu w powietrzu powinna być
stosowania na terenach osiedli mieszkaniowych, na których znajduje się materiał
azbestowo-cementowy do oceny jakości powietrza.
5. Kontrola wartości stężeń struktur azbestowych w powietrzu i ich zmian w czasie
pozwoli na podejmowanie decyzji związanych z usunięciem materiałów azbestowocementowych z rejonu badań. 7
9. Wykorzystane materiały
W trakcie opracowania Programu wykorzystane zostały następujące publikacje:
• Marek K. „Ryzyko nowotworowe związane z narażeniem na azbest.” Medycyna
Pracy 2002
• Ministerstwo Gospodarki Departament Instrumentów Wsparcia „Poradnik dla
użytkowników wyrobów azbestowych” Warszawa 2008 r.
• Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032
• Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski” 2002
• Finansowanie usuwania azbestu ze środków krajowych i unijnych w latach
2009-2013
• ROT Recykling Odpady Technologie „Wzór. Gminny Plan usuwania wyrobów
zawierających azbest”, Gliwice 2006
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi “Program Rozwoju obszarów wiejskich
na lata 2007-2013”
• Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
• WUS Rzeszów, Podkarpackie w liczbach 2009 r.,
• Program ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego
• Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego na lata 20082011 z uwzględnieniem lat 2012-2019
• WIOŚ Rzeszów, „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim
w 2009 roku”
Ponadto wykorzystane zostały materiały informacyjne:
• www.abc.com.pl
• www.ciop.pl
• www.portalwiedzy.gig.eu
• www.aton.com.pl
• Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera www.imp.lodz.pl
• Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno - Składowisko Odpadów
w Młynach gm. Radymno
7

www.portalwiedzy.gig.eu
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•
•
•
•
•
•
•

Gminny Zakład Komunalny- Składowisko Odpadów Pysznica gm. Pysznica
Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie – Składowisko Kozodrza gm. Ostrów
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
BOŚ Bank
Bank BGŻ S.A.
Urząd Marszałkowski

10. Załączniki
* wskaźniki nagromadzenia (Mg/km i Mg/mieszk.) wyliczono w oparciu o informacje okresowo
przedkładane Marszałkowi Województwa o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów
azbestowych
2
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1. Podstawy formalno-prawne opracowania Prognozy
Obowiązek opracowania prognozy wynika wprost z obowiązujących przepisów
dotyczących zasad postępowania w sprawie tzw. strategicznych ocen oddziaływania na
środowisko (dział IV ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227), zwanej też dalej
ustawą UIOŚ). Obowiązujące aktualnie polskie przepisy prawne w tym zakresie pozostają
w pełnej zgodności z przepisami unijnymi.
Prognoza oddziaływania na środowisko, która zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy ma
zawierać:
• informacje o zawartości, głównych celach ocenianego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami;
• informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy;
• propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania;
• informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;
• streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.
Prognoza ma ponadto określać, analizować i oceniać:
• istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji dokumentu;
• stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;
• istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
• cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia dokumentu, oraz sposoby,
w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas
opracowywania dokumentu;
• przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,
wtórne,
skumulowane,
krótkoterminowe,
średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko,
a w szczególności na:
o różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny;
o ludzi;
o wodę, powietrze i powierzchnię ziemi;
o krajobraz;
o klimat;
o zasoby naturalne;
o zabytki i dobra materialne;
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy.
Prognoza powinna również przedstawiać:
• rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralność tego obszaru;
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•

biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania
alternatywne do rozwiązań zawartych w dokumencie wraz z uzasadnieniem ich
wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo
wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych
trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

Zgodnie z artykułem 52 w/w ustawy Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na
środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy UIOŚ, powinny być opracowane
stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości
i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu
w procesie opracowywania projektów dokumentów z nim powiązanych.
Prognoza dla danego dokumentu powinna także uwzględniać informacje zawarte
w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już
dokumentów, powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania.
W przypadku dokumentów opracowywanych i zmienianych przez centralne organy
administracji rządowej zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych
w prognozie oddziaływania na środowisko powinny być uzgodnione ze wskazanymi
w ustawie UIOŚ organami – Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Głównym
Inspektorem Sanitarnym.
W przypadku niniejszej Prognozy dla Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest dla województwa podkarpackiego zostały wydane takie
uszczegółowienia przygotowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Rzeszowie oraz Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
w Rzeszowie.
2. Przedmiot i cel Prognozy
Bazowym dokumentem źródłowym, stanowiącym jednocześnie przedmiot Prognozy,
jest „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa
podkarpackiego na lata 2009-2032”
Prognoza ma służyć między innymi ulepszeniu dokumentu poddawanego ocenie, tak
aby możliwe było zminimalizowanie jego niekorzystnego oddziaływania na środowisko.
Jako główne cele Prognozy wskazano:
• ocenę pozytywnych i negatywnych skutków środowiskowych wynikających
z działań uwzględnionych w Programie;
• ocenę aspektów środowiskowych zawartych w dokumencie;
• przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
mogących być rezultatem realizacji Programu;
• przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych
w Programie.
3. Metodyka opracowania Prognozy
Metodyka ocen oddziaływania na środowisko oraz obowiązujące przepisy nie
wskazują konkretnych metod sporządzania prognoz do projektów dokumentów
strategicznych. Zakres niniejszego opracowania uzgodniony został z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska i Podkarpackim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie.
Prognoza oddziaływania na środowisko została przeprowadzona równolegle
z opracowywaniem dokumentu podstawowego. Prognoza dotyczy dokumentu, który
będzie podlegał procedurze przyjęcia przez Zarząd Województwa.
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Dla przeprowadzenia przedmiotowej prognozy wykorzystane zostały dane GUS,
WUS, WIOŚ, a także dane uzyskane z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące ilości
zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych na ternie województwa podkarpackiego.
Do sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko wykorzystano również:
• wyniki i analizy badań dotyczących aktualnego stanu środowiska na terenie
województwa, w tym aktualnego stanu środowiska glebowego
i atmosferycznego, przy czym ze zrozumiałych względów główny nacisk
położono na stan atmosfery;
• wyniki badań i dane z literatury, dotyczące oddziaływania wyrobów
zawierających azbest na poszczególne komponenty środowiska, w tym na
człowieka;
• obowiązujące i projektowane normy i rozporządzenia z zakresu postępowania
z wyrobami zawierającymi azbest.
Generalnym celem realizacji Programu jest doprowadzenie do usunięcia z terenu
województwa i bezpiecznego dla środowiska i ludzi unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest, przez co nastąpić ma znaczne zmniejszenie narażenia na kontakt z
wyrobem niebezpiecznym. W konsekwencji skutkować to będzie likwidacją szkodliwego
oddziaływania azbestu na środowisko i ludzi, w tym poprawę kondycji zdrowotnej
narażonych populacji.
Zakres prognozy jest określony w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199,
poz.1227).
4. Zawartość i główne cele Programu
4.1 Zawartość Programu
Program prezentuje konkretne działania, pozwalające na zminimalizowanie,
w pewnych przypadkach nawet wyeliminowanie negatywnego oddziaływania odpadów
zawierających azbest na zdrowie ludzi i środowisko. Brak tych działań skutkowałby
dalszym zanieczyszczeniem środowiska azbestem i pogłębianiem się niekorzystnych
skutków zdrowotnych oraz środowiskowych (przede wszystkim jakości powietrza).
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla województwa
podkarpackiego” składa się z ośmiu rozdziałów merytorycznych poświeconych szeroko
rozumianej problematyce azbestu:
Rozdz. 1. Wprowadzenie - Scharakteryzowano województwo podkarpackie.
Określono główne cele i zadania Programu, przedstawiono akty prawne dotyczące
wyrobów i odpadów azbestowych, zaprezentowano metodykę opracowania Programu.
Rozdz. 2. Został poświęcony charakterystyce wyrobów zawierających azbest. Zostały
opisane rodzaje azbestu, jego budowa i właściwości, zastosowanie azbestu
w poszczególnych gałęziach przemysłu oraz w budownictwie. Przedstawiony został wpływ
azbestu na organizm ludzki, rodzaje narażenia oraz choroby powodowane przez azbest.
W dalszej części opisano metody bezpiecznego postępowanie z wyrobami zawierającymi
azbest, poprzez użytkowanie, usuwanie i unieszkodliwianie azbestu. Następnie
wymieniono procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi
azbest.
Rozdz. 3. Przedstawia aktualny stan w zakresie wyrobów zawierających azbest
i gospodarki odpadami azbestowymi w województwie podkarpackim. Według danych
Urzędu Marszałkowskiego na terenie województwa znajduje się 192 306,55 Mg wyrobów
azbestowych, z tego 190 017,20 Mg zinwentaryzowano w gminach w budynkach
mieszkalnych i gospodarczych, natomiast 2 289,35 Mg wyrobów azbestowych
eksploatowanych
było
przez
przedsiębiorstwa.
Zdecydowaną
większość
zinwentaryzowanych wyrobów stanowią pokrycia dachowe z płyty azbestowo-cementowej
191 974,09 Mg (99,8%), niewielką część stanowią rury cementowo azbestowe 178,64 Mg
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(0,07 %) oraz pozostałe wyroby (gąsiory, wyroby cierne, izolacje, materiały konstrukcyjne)
– 153,82 Mg (0,06%).
Wskazano ilość wytworzonych w ostatnich latach odpadów azbestowych.
Zobrazowano miejsca najbardziej zagrożone azbestem. Następnie zidentyfikowano
problemy w zakresie gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa.
W dalszej części znalazły się zestawienia tabelaryczne i graficzne obrazujące ilości
wyrobów azbestowych w województwie w podziale na gminy i powiaty. Najwięcej
wyrobów azbestowych zinwentaryzowano w gminach:
• Sokołów Malopolski 10 434 Mg
• Sędziszów Małopolski 5 731 Mg
• Tryńcza 5 654 Mg
• Tuszów Narodowy 4 953 Mg
• Radomyśl Wielki 4 240 Mg
W odniesieniu do powiatów najwięcej wyrobów azbestowych zinwentaryzowano
w powiecie rzeszowskim i mieleckim. Na podstawie map wyodrębniono rejony
szczególnie zagrożone oddziaływaniem azbestu.
Rozdz. 4. Wymienia istniejące instalacje do unieszkodliwiania odpadów azbestowych
w Polsce oraz przedstawia funkcjonujące składowiska w Pysznicy i Młynach i planowane
składowisko w Kozodrzy. W dalszej części scharakteryzowane inna metodę
unieszkodliwiania odpadów azbestowych polegającą na nagrzewaniu energią
mikrofalową.
Rozdz. 5. Przedstawia harmonogram i koszty realizacji zadań związanych
z usuwaniem azbestu.
Rozdz. 6. Dotyczy możliwości finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
ze środków krajowych i środków unijnych.
Rozdz. 7. Wskazuje zadania dla poszczególnych szczebli odpowiedzialnych za
realizacje zadań organizacyjnych związanych z usuwaniem azbestu oraz przedstawia
metody kontroli realizacji Programu.
Rozdz. 8. Przedstawia monitoring zanieczyszczenia powietrza azbestem na terenach
szczególnie zagrożonych.
4.2 Główne cele
Główne cele „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla
województwa podkarpackiego na lata 2009-2032” są następujące:
• usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
• minimalizacja
negatywnych
skutków
zdrowotnych
spowodowanych
obecnością azbestu na terytorium kraju;
• likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
5. Powiązania Programu z innymi dokumentami
Wyznaczone w Programie cele oraz przewidziane narzędzia i formy ich osiągania
(działania) determinowane są zapisami dokumentów strategicznych kształtujących politykę
państwa, bądź stanowią narzędzie realizacji celów programowych polityk i strategii
przyjmowanych na poziomie kraju i szczeblu międzynarodowym.
W związku z powyższym w niniejszym rozdziale przeprowadzono analizę zawartości
kluczowych dokumentów strategicznych w kontekście zakresu oraz celów analizowanego
Programu. Poza oceną spójności zewnętrznej zapisów Programu z wymaganiami
dokumentów strategicznych, przeprowadzono również analizę dokumentów regulujących
gospodarkę odpadami azbestowymi oraz istotnych dla kształtowanej w Polsce polityki
ochrony środowiska.
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Analizie poddano strategie, polityki, plany i programy krajowe i unijne, a wśród nich:
Dokumenty programowe o charakterze strategicznym
• Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 (SRK);
• Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 - Narodowa Strategia
Spójności (NSRO);
Dokumenty programowe regulujące gospodarkę odpadami azbestowymi na poziomie
krajowym i regionalnym oraz lokalnym
• Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2008 – 2032 (POKA)
• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010);
• Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego na lata 20082011 z uwzględnieniem lat 2012-2019;
Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015
Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015 (SRK), przyjęta przez Radę Ministrów
w listopadzie 2006 r., jest obecnie podstawowym dokumentem strategicznym14
określającym cele i priorytety rozwoju społeczno - gospodarczego oraz warunki, które
powinny ten rozwój zapewnić. Uchwalono ją przyjmując, że będzie to dokument nadrzędny,
określający wieloletnią wizję strategicznego rozwoju społeczno - gospodarczego kraju,
stanowiący punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak
i dokumentów opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Dokument ten, opracowany przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju
wyznacza cele, na których skoncentrowane będą działania państwa oraz identyfikuje
obszary uznane za najważniejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów. Jednocześnie
strategia uwzględnia najważniejsze trendy rozwoju światowej gospodarki oraz cele, jakie
ustanowiła Unia Europejska w tzw. „Odnowionej Strategii Lizbońskiej”.
Celem głównym realizacji postanowień strategii jest: podniesienie poziomu i jakości
życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Przedstawiona
w dokumencie wizja rozwoju Polski ma zostać zrealizowana poprzez szereg działań,
planowanych do realizacji w latach 2007 - 2015, w ramach 6 głównych priorytetów:
• wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki;
• poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej;
• wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości;
• budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa;
• rozwój obszarów wiejskich;
• rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej.
Program realizuje przede wszystkim cel strategii związany z podniesieniem poziomu
i jakości życia mieszkańców Polski. Cel ten jest realizowany poprzez działania
ukierunkowane na poprawę zdrowia mieszkańców oraz życie w czystym, zdrowym
i sprzyjającym środowisku przyrodniczym osiąganym m.in. dzięki oczyszczeniu kraju
z azbestu.
Realizacja celów generalnych Programu wpisuje się w cele 3 priorytetów SRK:
Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w zakresie
podniesienia poziomu technologicznego gospodarki przez rozwój badań oraz innowacje,
w tym eko-innowacje jako inwestycje przyszłości, wśród których wymienia się wycofywanie
substancji uznanych za toksyczne i niebezpieczne;
Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej w zakresie
kształtowania warunków dla rozwoju inwestycji w mieszkalnictwie m.in. przez wspieranie
działań na rzecz inwentaryzacji zasobów, w których zastosowano materiały niebezpieczne
dla zdrowia i zastępowanie tych materiałów nowoczesnymi oraz w zakresie infrastruktury
ochrony środowiska przez przedsięwzięcia związane m.in. z zagospodarowaniem odpadów
i rekultywacją terenów zdegradowanych;
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Priorytet 6: Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej przez działania
związane m.in. z wyrównaniem szans rozwoju obszarów problemowych, w tym obszarów
wymagających szczególnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska przyrodniczego.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 - 2013 (NSRO), zwane też Narodową
Strategią Spójności (NSS) przyjęte zostały przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r. Jest
to podstawowy dokument, przygotowywany przez każdy kraj członkowski Unii Europejskiej,
mający na celu wsparcie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Na realizację krajowych
priorytetów i służących im działań, przeznaczone zostały fundusze unijne i środki krajowe,
których rozdysponowanie przewidziano na lata 2007 - 2013.
Dokument ten, w odróżnieniu od Strategii Rozwoju Kraju wymaga akceptacji Komisji
Europejskiej, która swoją pozytywną decyzję w tym względzie, w stosunku do polskiego
dokumentu, podjęła 7 maja 2007 r. Od tego momentu NSRO stanowią prawnie wiążący
dokument określający kierunki wydatkowania środków unijnych w Polsce.
Zgodnie z zapisami, celem strategicznym NSRO jest: tworzenie warunków dla wzrostu
konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej
wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej
i przestrzennej.
Poprzez realizację celów określonych w NSRO, realizowane są Strategiczne
Wytyczne Wspólnoty (SWW). Cel strategiczny NSRO osiągnięty ma zostać poprzez
realizację szczegółowych celów horyzontalnych.
W nawiązaniu do celów Programu istotna jest realizacja 3 celu szczegółowego NSRO:
Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe
znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, który jest spójny ze Strategicznymi
Wytycznymi Wspólnoty w zakresie wzmacniania synergii między ochroną środowiska
a wzrostem gospodarczym. Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju polskiej
gospodarki ma bowiem także infrastruktura ochrony środowiska, np. składowiska odpadów
azbestowych, oraz bezpieczeństwo ekologiczne, w tym np. procedury dotyczące
demontażu wyrobów zawierających azbest oraz transportu i składowania odpadów
azbestowych. Zwiększanie świadomości ekologicznej, np. działania edukacyjnoinformacyjne prowadzone w ramach realizacji Programu, przyczyniają się do poprawy
jakości życia mieszkańców Gminy. Rozwój nowych technologii, także w zakresie
unicestwiania włókien azbestu, przyczynia się do zapewnienia jakości środowiska
w ramach poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju.
Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2008 – 2032
Cele wyznaczone w Programie:
• usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
• minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością
azbestu na terytorium kraju;
• likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Dokument grupuje zadania przewidziane do realizacji na 7 bloków tematycznych:
• zadania inwestycyjne w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
oczyszczanie miejsc publicznych, budowa składowisk odpadów azbestowych oraz
budowa instalacji i urządzeń do unicestwiania włókien azbestu w odpadach
azbestowych;
• zadania organizacyjne, w tym opracowywanie planów i programów oczyszczania
z azbestu na wszystkich szczeblach, prowadzenie inwentaryzacji wyrobów
zawierających azbest, prowadzenie bazy danych o wyrobach i odpadach
zawierających azbest;
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•
•
•

•
•

szkolenia pracowników administracji rządowej i samorządowej w zakresie szeroko
rozumianej problematyki azbestowej oraz w zakresie pozyskiwania dodatkowych
środków finansowych na oczyszczanie kraju z azbestu;
działalność edukacyjna i informacyjno-popularyzacyjna oraz promocja technologii
unicestwiania włókien azbestu w odpadach azbestowych;
współpraca zagraniczna z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi, m.in.
wymiana doświadczeń, inicjowanie projektów badawczych i pozyskiwanie nowych
technologii oraz szkolenia, seminaria, konferencje, kongresy, sympozja - udział
i organizacja;
koordynacja i monitoring realizacji „POKA” oraz ocena technologii unicestwiania
włókien azbestu w odpadach azbestowych;
działania związane z ochroną zdrowia w tym działalność Ośrodka Referencyjnego
Badań i Oceny Ryzyka Zdrowotnego Związanych z Azbestem.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010
Dla osiągnięcia celów określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów każde Państwo Członkowskie
zobowiązane zostało do sporządzenia planu gospodarowania odpadami.
Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 233 w sprawie „Krajowego planu gospodarki
odpadami 2010” (M.P. 2006 Nr 90, poz. 946). Przedstawione w planie cele i zadania
dotyczą okresu 2007 - 2010 oraz perspektywicznie okresu 2011 - 2018.
KPGO 2010 obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej
gospodarki odpadami w kraju w sposób zapewniający ochronę środowiska, uwzględniając
obecne i przyszłe możliwości i uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny
istniejącej infrastruktury. Dotyczy to zarówno odpadów powstających w kraju, w tym
odpadów niebezpiecznych, jak i odpadów przywożonych na teren kraju.
Uwzględniono w nim tendencje we współczesnej gospodarce światowej, jak również
krajowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego. W szczególności zostały w nim
określone:
• rodzaje, ilości oraz pochodzenie odpadów przeznaczonych do odzysku lub
unieszkodliwiania;
• ogólne wymogi techniczne;
• wszelkie szczegółowe uzgodnienia dotyczące określonych rodzajów odpadów;
• miejsca lub urządzenia do unieszkodliwiania odpadów.
Za rok bazowy dla podawanych w KPGO 2010 statystyk przyjęto rok 2004, natomiast
dane dotyczące istniejących instalacji zostały przedstawiono według stanu na dzień 31
grudnia 2005 r.
W analizie stanu gospodarki odpadami nie wskazuje się na potrzebę budowy nowych
składowisk odpadów niebezpiecznych z wyjątkiem konieczności zwiększenia liczby
składowisk przeznaczonych do gromadzenia odpadów zawierających azbest. (rozdział
2.2.1., podrozdział: Istniejące instalacje i urządzenia do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych)
Jako jedyną dopuszczoną prawem metodę unieszkodliwiania odpadów azbestowych
KPGO 2010 uznaje ich składowanie. Wśród zidentyfikowanych problemów w obszarze
gospodarki odpadami zawierającymi azbest wymienia:
− brak zachęt ekonomicznych dla prywatnych posiadaczy do demontażu wyrobów
zawierających azbest (eternit);
− trudności w lokalizacji ogólnodostępnych składowisk odpadów zawierających azbest,
(rozdział 2.2.8: Odpady zawierające azbest).
Szczegółowy
wykaz
instalacji
(zakładów)
zagospodarowania
odpadów
niebezpiecznych, ich ogólną charakterystykę (rodzaj instalacji, nazwa, adres, zdolności
przerobowe, niewypełnione pojemności składowiska, przewidywana masa do przyjęcia do
czasu zamknięcia składowiska) oraz mapy ilustrujące ich przestrzenne rozmieszczenie
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powinny, jak stanowi KPGO 2010 być składową wojewódzkich planów gospodarki
odpadami (rozdział 2.2.11. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych).
Prognozowane w KPGO 2010 zmiany w zakresie gospodarki odpadami zakładają
m.in. wzrost udziału odpadów pochodzących z wyrobów zawierających włókna azbestowe
(chryzotyl), stosowanych w diafragmach w instalacjach elektrolitycznych oraz jako
elementy wałów w instalacjach do ciągnienia szkła. (rozdział 3.2.7: Odpady zawierające
azbest)
Przyjęte w KPGO 2010 cele w odniesieniu do gospodarki odpadami zawierającymi
azbest zakładają sukcesywne osiąganie celów określonych w przyjętym w 2002 roku
i przewidzianym do aktualizacji w 2007 roku programie oczyszczania kraju z azbestu.
(rozdział 4.2.7: Odpady zawierające azbest)
W rozdziale 5 określono kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu
odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki tymi odpadami. W odniesieniu do
odpadów zawierających azbest osiągnięcie zamierzonych w tym obszarze celów wymaga
realizacji działań w zakresie:
• monitoringu prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest,
szczególnie obejmującego indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się
demontażem;
• modernizacji i/lub budowy składowisk odpadów azbestowych. (rozdział 4.2.7:
Odpady zawierające azbest).
Jako wskaźnik monitoringu realizacji KPGO 2010 wyznaczono m.in. wskaźnik
określający masę pozostałych do usunięcia i unieszkodliwienia, zinwentaryzowanych
wyrobów zawierających azbest, wyrażany w mln Mg. (Tabela 8.1.)
Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego na lata 2008-2011 z
uwzględnieniem lat 2012-2019
Na terenie województwa podkarpackiego zidentyfikowano problem w zakresie
gospodarki odpadami niebezpiecznymi polegający na braku dokładnej inwentaryzacji
wyrobów azbestowych w miejscach ich występowania oraz oceny stanu technicznego.
W latach 2004-2006 wykazano, że na terenie województwa wytworzono następujące ilości
odpadów azbestowych: 2004 – 103,994 Mg, 2005 - 125,592 Mg, 2006 – 50,9 Mg. Obecnie
składowiska odpadów azbestowych w województwie podkarpackim znajdują się
w miejscowościach Pysznica (powiat stalowowolski) i Młyny (powiat jarosławski).
6. Analiza i ocena stanu środowiska na obszarze objętym Programem
Województwo Podkarpackie leży na krańcach w południowo-wschodniej Polsce. Od
wschodu i południa teren województwa graniczy z Ukrainą (na dł.239 km) i ze Słowacją
(na dł. 134 km), od zachodu z województwem małopolskim (na dł.186 km), od północnego
zachodu z województwem świętokrzyskim (na dł. 82 km) i od północy z województwem
lubelskim (na dł. 320 km) 1.
W skład województwa wchodzi 21 powiatów ziemskich i 4 powiaty grodzkie (ogółem
25 powiatów), 159 gmin. Największe miasta to: Rzeszów - ponad 163 tys. mieszkańców,
Przemyśl – 67 tys., Stalowa Wola – 66 tys., Mielec – 61 tys., Tarnobrzeg – 50 tys.
i Krosno – 48 tys. mieszkańców.
Powierzchnia województwa wynosi 17 845 km2, co stanowi 5,7% powierzchni kraju
i pod tym względem zajmuje 11. miejsce wśród województw Polski.

1

Źródło: Podkarpackie w liczbach 2009 r., WUS Rzeszów
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Ludność województwa na koniec 2009 r. wynosiła ponad 2 109 tys. osób, tj. 5,5%
ludności kraju (9. miejsce wśród innych województw). Średnia gęstość zaludnienia wynosi
118 osób na 1 km2 (7. miejsce w kraju).
Według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego obszar województwa
podkarpackiego położony jest w obrębie prowincji Karpaty Zachodnie (z Podkarpaciem)
i Karpaty Wschodnie; niewielki fragment terenu położony na północnym wschodzie należy
do prowincji Wyżyny Polski.
Województwo należy do najczystszych ekologicznie regionów Polski. Ponad 45%
powierzchni województwa to obszary prawnie chronione. Są wśród nich 94 rezerwaty
przyrody, 10 parków krajobrazowych oraz 2 parki narodowe Magurski i Bieszczadzki,
który wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Lasy
zajmują ok. 37% powierzchni terenu, a w Bieszczadach ponad 65%. Największe
kompleksy leśne przetrwały w Kotlinie Sandomierskiej (Puszcza Sandomierska i Puszcza
Solska), w Beskidzie Niskim, Bieszczadach, a także na Roztoczu.
Podstawową sieć rzeczną tworzy Wisła oraz jej dwa duże dopływy karpackie:
Wisłoka i San. Niewielki północno-wschodni fragment województwa to zlewnie Raty
i Sołokii, dopływów Bugu.
W województwie brak jest jezior, funkcjonują natomiast zbiorniki retencyjne największy stanowi zbiornik Solina na Sanie, a także stawy rybne, wyrobiska pożwirowe
oraz glinianki 2.
6.1 Stan powierzchni ziemi
Gleby
Gleby Podkarpacia charakteryzuje zmienność typologiczna związana z budową
geologiczną, morfologią terenu, stosunkami wodnymi, charakterem szaty roślinnej oraz
działalnością człowieka. Gleby najwyższych klas bonitacyjnych I - IV (objęte ochroną)
zajmują około 70 % powierzchni wszystkich użytków rolnych. Koncentrują się one w
środkowej części województwa, w dolinach rzek Wisły, Sanu i ich dopływów. Są to mady
i czarnoziemy wytworzone z lessów. W części północnej i w Kotlinie Sandomierskiej
dominują gleby brunatne i bielicowe wytworzone z piasków, glin, iłów i utworów pyłowych,
klas V i VI, niekiedy klasy IV. Na Pogórzu Karpackim i w Karpatach występują gleby
brunatne, pyłowe i pyłowo-ilaste, klas III - IV (na wierzchowinach i łagodnych zboczach),
klas V i VI (strome zbocza). Wyższe partie pokrywają gleby szkieletowe. Prawie cała
południowa część województwa z uwagi na rzeźbę terenu narażona jest na występowanie
zjawisk erozji (wietrznej, wodnej, wąwozowej) oraz powierzchniowych ruchów masowych
(osuwiska i złaziska).
Stan gleb województwa jest na ogół dobry. Podstawowymi czynnikami degradacji
gleb w województwie są zjawiska erozyjne (w tym osuwiska), zakwaszenie gleb,
zanieczyszczenie gleb substancjami chemicznymi i eksploatacja surowców. Na terenie
województwa erozją wietrzną zagrożonych jest 12,5% gleb użytkowanych rolniczo, wodną
36,3 % i wąwozową 24,6% gruntów rolnych i leśnych. Badania wykazały, że ponad 70%
użytków rolnych ma odczyn kwaśny i bardzo kwaśny( ph do 5,5), w związku z czym
najwyższe w kraju potrzeby wapnowania. Stopień zanieczyszczenia chemicznego gleb w
województwie na ogół jest niewielki. Na 95 % rolniczej przestrzeni produkcyjnej nie
stwierdza się znaczącego wpływu emisji przemysłowych na poziom zawartości metali
ciężkich i aktywność promieniotwórczą w glebie. Zanieczyszczenia gleb mają charakter
punktowy (emisja dużych zakładów przemysłowych i składowiska odpadów) i liniowy
(wzdłuż szlaków komunikacyjnych, o znacznym natężeniu ruchu).

Źródło: Program ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2008-2011 z
uwzględnieniem lat 2012-2015
2
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Zasoby surowców
Województwo podkarpackie zalicza się do średnio zasobnych w kopaliny. Ich
występowanie wiąże się bezpośrednio z budową geologiczną danego rejonu. Na terenie
województwa znajduje się blisko 720 złóż różnych kopalin, o zróżnicowanej wielkości
zasobów i zasięgu przestrzennym. Największe znaczenie gospodarcze mają kopaliny
z grupy energetycznych – złoża gazu ziemnego i ropy naftowej. Bogate są również
zasoby piasków i żwirów oraz piaskowców, zaliczane do kopalin pospolitych. Około 50%
złóż udokumentowanych stanowią złoża rezerwowe i perspektywiczne. Złoża kopalin
występujących na terenie województwa obejmują cztery zasadnicze grupy: surowce
energetyczne; surowce chemiczne; surowce skalne; wody mineralne i termalne.
6.2. Warunki klimatyczne
Charakterystyka klimatu
Podkarpackie leży na styku klimatu morskiego Europy północno-zachodniej
i wschodnioeuropejskiego klimatu kontynentalnego. Wpływ na jego klimat ma również
ukształtowanie powierzchni i podział fizjograficzny. W województwie wyróżnia się trzy
strefy klimatyczne:
• nizinny – Kotlina Sandomierska
• podgórski – Pogórze Karpackie
• górski –Beskid Niski i Bieszczady
Nizinny klimat Kotliny Sandomierskiej cechuje upalne lato, ciepła zima i stosunkowo
małe ilości opadów. Przeciętna temperatura w roku wynosi tutaj +8ºC; w lecie temperatura
w dzień osiąga +18
ºC, w ci
ągu zimy
-3ºC. Przeciętna ilość opadów – najmniejsza
w województwie – waha się od 565 mm w okolicach Tarnobrzega do 700 mm na
Płaskowyżu Kolbuszowskim. Mroźnie jest tutaj przez 40-55 dni. Okres zalegania pokrywy
śnieżnej to ok. 70 dni. Występują tutaj wiatry zachodnie. Cechy klimatu przejściowego
widoczne są na Pogórzu Karpackim. Średnia temperatura w roku kształtuje się na
poziomie +7ºC, w lecie w dzień osiąga pułap +18ºC, w zimie zaś -3 do -5ºC. Przeciętna
ilość opadów wynosi od ok. 750 mm w części zachodniej do 800 mm w części
wschodniej. Mróz występuje tutaj przez ok. 50 dni, przymrozki zaś nawet do 150 dni w
roku. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez ok. 80 dni. Przeważają wiatry południowozachodnie. W zachodniej części Beskidów przeciętna temperatura w roku wynosi +6
ºC,
temperatura dnia w ciągu lata ºC,
+17w zimie
-5ºC. Natomiast w Bieszczadach
odpowiednio +5ºC, +16ºC, -6ºC. Przeciętnie mroźnie jest przez ok. 75 dni, a w wyższych
partiach Bieszczadów nawet przez 100 dni. Tutaj także opady są największe
w województwie, 800-1000 mm, ale w niektórych rejonach Bieszczadów sięgają nawet
1200 mm. Pokrywa śnieżna zalega w Beskidzie Niskim nawet do 150 dni,
w Bieszczadach zaś nawet 200 dni i tutaj może osiągnąć grubość do 300 cm. Dominują
wiatry południowe. Dobowe amplitudy w Podkarpackim mogą przekraczać ºC.
30
Najniższą temperaturę (polski biegun zimna) zanotowano w Stuposianach -43ºC.
Jednocześnie Chmiel w Bieszczadach jest najbardziej nasłonecznionym miejscem
w Polsce 3.
Stan powietrza
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) emisja zanieczyszczeń
pyłowych i gazowych w 2009 r. z zakładów szczególnie uciążliwych, zlokalizowanych na
terenie województwa podkarpackiego, wynosiła odpowiednio 2,0 tys. Mg i 18,5 tys. Mg
(bez emisji CO). Emisja pyłów stanowiła 3,2%, a gazów 1,2% emisji ogólnokrajowej.
Województwo podkarpackie zajęło trzynaste miejsce w emisji pyłów i czternaste w emisji
gazów w Polsce. W porównaniu do roku 2008, w 2009 r. emisja zanieczyszczeń
3

Źródło: www.wrotapodkarpackie.pl
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gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych zlokalizowanych w województwie
podkarpackim uległa obniżeniu o 11%.Natomiast emisja pyłów spadła o 13% 4.
Z uwagi na brak jakichkolwiek wyników badań dotyczących zawartości włókien
azbestu w powietrzu atmosferycznym, jak również brak jakichkolwiek dokumentów
planistycznych na terenie woj. podkarpackiego dotyczących rozwiązania problemu
azbestu w środowisku, przedstawiono wyniki badań i podejście władz województwa
śląskiego. Należy jednak zaznaczyć, iż specyfika woj. śląskiego jest inna niż
województwa podkarpackiego. Ilości wyrobów azbestowych występujące na terenie woj.
podkarpackiego są niższe niż średnia krajowa i nieznacznie wyższa niż na terenie woj.
śląskiego. Porównując jednak wskaźniki nagromadzenia wyrobów azbestowych w woj.
podkarpackim jest ponad dwukrotnie niższy (10,8 Mg/km2) aniżeli na terenie śląskiego
(23,6 Mg/km2). Jednak nie można stwierdzić, że na terenie województwa podkarpackiego
występuje niższe stężenie włókien azbestu w powietrzu w porównaniu do średniej woj.
śląskiego. Powodem tego może być fakt istnienia stężenia wtórnego włókien azbestu
w powietrzu w wyniku stosowania wyrobów azbestowych przed 1998 r. Uwalniające się,
w wyniku użytkowania wyrobów, włókna azbestowe powodowały rosnące zagrożenie dla
zdrowia i życia mieszkańców Polski. Wyroby, które w znacznej mierze emitowały
respirabilne włókna azbestu były to okładziny cierne w samochodach każdego typu.
Z uwagi na fakt, iż włókna azbestu są praktycznie niezniszczalne w warunkach
środowiska naturalnego, wtórne stężenie włóknami azbestu jest wysokie do dziś. W celu
uzyskania miarodajnych danych należałoby przeprowadzić analizę powietrza na terenie
województwa w celu określenia rzeczywistej ilości włókien azbestu w powietrzu
atmosferycznym.
Wg opracowania "Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne. Raport
z badań." - opracowanie: Neonila Szeszenia-Dąbrowska, Wojciech Sobala; Łódź, 2010 r.
Badania monitoringowe z zakresu występowania włókien azbestu w powietrzu
atmosferycznym na terenie województwa śląskiego prowadzono na terenie 22 powiatów
w tym 38 gmin. Pomiary stężenia włókien azbestu na terenie województwa śląskiego
wykonywano w 2006, 2007, 2008 i 2010 r. W województwie odnotowano 60,2% stężeń
umiarkowanych od 400 do 1000 wł/m3 oraz 13,3% wysokich. Średnie wartości stężeń
włókien przekraczające 1000 wł/m3 występowały w Chorzowie 1217 wł/m3, Sosnowcu
wł/m3 i Zabrzu 1031 wł/m3. Średnia dla wszystkich punktów wynosiła 679 wł/m3. Przyjęty
poziom na terenie kraju wg powyższego opracowania 1000 wł/m3 jako stanowi 82 %
wszystkich pomiarów na terenie kraju.
Do miejsc o prawdopodobnym ryzyku występowania podwyższonego stężenia
azbestu w powietrzu należą:
1. typowe budownictwo wielkopłytowe w miastach z elewacjami z płyt azbestowocementowych o różnym stopniu ich zniszczenia;
2. tereny wokół byłych zakładów wyrobów azbestowo-cementowych;
3. „dzikie” wysypiska odpadów azbestowo-cementowych;
4. budynki gospodarcze o dużych powierzchniach dachowych pokrytych płytami
azbestowo-cementowymi w znacznym stopniu uszkodzonymi i zdegradowanymi.
6.3 Poziomy emisji oraz wartości dopuszczalne dla włókien i pyłów azbestu
Metodyka pomiaru stężeń włókien azbestu w środowisku opiera się w głównej mierze
o dwie normy:
• PN-91/Z-04030/05 - metodyka pomiaru zawartości pyłu całkowitego zgodnie
z normą;
• PN-88/Z-04202/02 - metodyka pomiaru stężenia liczbowego włókien
respirabilnych zgodnie z normą.

4

Źródło: WIOŚ, Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2009 r.
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Stężenia włókien azbestu w powietrzu
Badania zanieczyszczenia powietrza pod kątem pyłów respirabilnych azbestu
przeprowadzane przy użyciu różnych technik i w różnych krajach dostarczają
następujących danych
• środowisko zawodowe (przemysł) 10÷1 000 włókien/cm3;
• środowisko para zawodowe 10 000÷1 000 000 włókien/m3 (średnio 100 000
włókien/m3);
• środowisko ogólne 0÷10 000 włókien/m3 (średnio ok. 1 000 włókien/m3).
Dopuszczalne aktualne wartości stężeń azbestu w powietrzu, tzw. wartości
odniesienia dla azbestu określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.
U. 2010 Nr 16, poz. 87) wynoszą:
Tabela 1 Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju,
oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których są uśrednione
wartości odniesienia, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej
Wartość odniesienia uśrednione dla okresu
3
(włókna/m )
Nazwa substancji
Roku
1 godziny
kalendarzowego
Azbest
1332-21-4
2350
250
* wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, oznaczenie
numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których są uśrednione wartości odniesienia,
z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej
Oznaczenie numeryczne
substancji (nr CAS*)

W budynkach mieszkalnych stężenia azbestu w powietrzu są zmienne w zależności
od udziału elementów budowlanych zawierających azbest i ich stanu. Notowane są
wartości w granicach 39÷1800 włókien/m3.
W pomieszczeniach zawierających lekko uszkodzone wyroby zawierające azbest
stężenie azbestu w powietrzu wynosi na ogół 1000 włókien/m3.
Sprawa dopuszczalnego stężenia azbestu w powietrzu budynków przeznaczonych
do stałego pobytu ludzi nie jest jednoznacznie określona. Według interpretacji
Państwowego Zakładu Higieny (pismo z dnia 24 sierpnia 1995 r. I. z. III-9/1430/95) do
zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231) poziom zanieczyszczenia powietrza
azbestem w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi nie powinien
przekraczać wartości 1000 włókien/m3, co odpowiadało wartości dopuszczalnego
nasycenia tej substancji w powietrzu atmosferycznym w odniesieniu do 24-godzinnego
okresu pomiarowego Zgodnie z obowiązującym wówczas, w tej chwili uchylonym
rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 28 kwietnia
1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających powietrze
(Dz. U. Nr 55, poz. 355).
Wg rozporządzeń Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2005 Nr 212, poz. 1769) zmieniającego
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U.
2002 Nr 217, poz. 1833) stężenie pyłów azbestowych w środowisku pracy nie powinno
przekraczać wartości podanych w tabeli poniżej.
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Tabela 2 Najwyższe dopuszczalne stężenie pyłów zawierających azbest w środowisku
pracy
Nazwa i nr CAS

Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS)
3
3
mg/m
włókien w cm

Pyły zawierające azbest (jeden
lub więcej rodzajów azbestu
wymienionych poniżej):
- aktynolit
- antofilit
- chryzotyl
- gruenyryt
- krokydolit
- tremolit
0,5
Pył całkowity*
Włókna respirabilne**
0,1
Pyły talku i talku zawierającego
włókna mineralne (w tym azbest)
1 talk niezawierający włókien
4,0
mineralnych ( w tym azbestu)
1,0
Pył całkowity
Pył respirabilny
2 talk zawierający włókna
mineralne (w tym azbest)
1,0
Pył całkowity
Pył respirabilny
0,5
* Pył całkowity - zbiór wszystkich cząstek otoczonych powietrzem w określonej objętości powietrza
** Włókna respirabilne - włókna o długości powyżej 5 μm o maksymalnej średnicy poniżej 3 μm i o
stosunku długości do średnicy > 3

Kwestie pomiarów wielkości emisji do atmosfery z instalacji do produkcji lub obróbki
wyrobów azbestowych reguluje rozdział 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20
grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2005 Nr 260, poz.
2181). Przepisy tego rozdziału stosuje się do instalacji do produkcji i obróbki wyrobów
zawierających azbest, dopuszczonych do produkcji, obrotu i importu na podstawie
przepisów o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, jeżeli ilość surowego
azbestu zużywana w tych procesach przekracza 100 kg/rok. Art. 24 rozporządzenie
ustala:
• standard emisyjny azbestu wprowadzanego do powietrza emitorem
wynoszący 0,1 mg/m3u;
• standard emisyjny pyłu wprowadzanego do powietrza emitorem wynoszący
0,1 mg/m3u, jeżeli nie jest oznaczana ilość azbestu w pyle.
W przypadku, gdy do pomiaru wielkości emisji azbestu nie stosuje się metody
wagowej, lecz metodę mikroskopii optycznej fazowo-kontrastowej, uznaje się standard
emisyjny azbestu wprowadzanego do powietrza.
Stężenia włókien azbestu w wodzie
Dopuszczalne narażenie pracowników, zgodnie z dyrektywą 2003/18/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 27 marca 2003 r. zmieniającą dyrektywę Rady 83/477/EWG
w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie
azbestu w miejscu pracy - 0,1 włókna/ml. W wykazie podano, że stężenie graniczne (%)
azbestu w preparacie powinno wynosić 0,1, a więc preparat klasyfikuje się jako
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rakotwórczy, jeśli stężenie azbestu w tym preparacie jest równe lub większe od
granicznego.
Niektóre badania wskazują, że w wodzie pitnej pochodzącej z rur azbestowocementowych wykrywa się około 50 tys. włókien/l, w ściekach przemysłowych
pochodzących z elektrolitycznego otrzymywania chloru metodą membranową
z zastosowaniem diafragm azbestowych około 0,15 mg/l, według innych źródeł 30 mg/l.
W Polsce, pomimo braku prawnego obowiązku oznaczania włókien azbestu
w wodzie do picia, część przedsiębiorstw wodociągowych prowadzi w tym zakresie
okresowe badania w wodzie przesyłanej rurociągami wykonanymi z azbestocementu.
Stężenia włókien azbestu w glebie
Systematycznych badań zawartości włókien azbestu w glebie nie prowadzi się.
Przyjmuje się jednak, że zawartość azbestu w użytkowanej glebie, nie powinna
przekraczać 0,02% z uwagi na możliwość reemisji włókien z obróbki gleby, prowadzonych
prac rolnych, wykopów, przejazdów pojazdów samochodowych. Wskazuje ona także na
możliwość słabego przemieszczania się azbestu w gruncie, dotyczy to zwłaszcza
drobnych włókien. Wyniki dostępnych badań wskazują, że stężenie zanieczyszczenia
gleby włóknami azbestu maleje wraz z odległością od dużych źródeł emisji.
6.4 Analiza i ocena istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z
punktu widzenia Programu w szczególności dotyczących obszarów podlegających
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Zagrożenia i skutki zdrowotne istniejącego narażania na azbest w skali kraju nie są
rozpoznane. Obecnie jedynie usuwanie wyrobów zawierających azbest, może stworzyć
zagrożenia zdrowotne, gdyż nie istnieją już zakłady wykorzystujące azbest. Może ono
dotyczyć zarówno pracowników zatrudnionych przy usuwaniu i utylizacji materiałów
zawierających azbest, jak i spowodować większe niż do tej pory zagrożenia dla osób
przebywających w sąsiedztwie prowadzenia prac, szczególnie na obszarach o dużym
zaludnieniu (ekspozycja pośrednia).
Jak wykazała analiza przeprowadzona na potrzeby niniejszej Prognozy,
najważniejsze w województwie źródła problemów w sferze ochrony środowiska, w tym
zwiększonego ryzyka dla zdrowia ludzi związane z realizacją postanowień Programu
stanowią:
• składowanie przez osoby prywatne wyrobów zawierających azbest
pochodzących najczęściej z pokryć dachowych na terenach posesji,
• uszkodzone (lub nie) elementy azbestowe zainstalowane na/w obiektach
mieszkalnych, zagrodach wiejskich, czy zakładach produkcyjnych
(przewidziane do usunięcia do roku 2032);
• elementy azbestowe wykorzystane w przeszłości do niwelacji terenów,
utwardzenia dróg gruntowych itp.,
We wskazanych wyżej przypadkach, zdecydowanie największy wpływ na obszary
chronione może mieć sposób unieszkodliwiania i zagospodarowania zdemontowanych
w ramach Programu (i poza nim) odpadów azbestowych. Zgodnie z aktualnym prawem
odpady takie, po odpowiednim zabezpieczeniu, powinny zostać przekazane na
przeznaczone do ich odbioru składowiska, czy kwatery, jednak jak wskazuje
dotychczasowe doświadczenie, dość często ma miejsce proceder wyrzucania
niezabezpieczonych i uszkodzonych elementów azbestowych na działkach i nieużytkach.
W wielu miejscach w Polsce powstały w przeszłości i mimo prowadzonych akcji
informacyjno – edukacyjnych, pojawiają się również w chwili obecnej „dzikie” wysypiska
odpadów azbestowych - uszkodzonego eternitu i elementów izolacyjnych. Tego typu
niebezpieczne hałdy, porzuconych bez kontroli i wbrew prawu odpadów azbestowych,
znajdowane są także w obrębie obszarów przyrodniczo cennych objętych ochroną
ustawową.
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Odpady takie, uwalniając włókna azbestu do środowiska, zanieczyszczają powietrze,
gleby a nawet wody, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, ale także
środowiska naturalnego - przede wszystkim niektórych cennych gatunków zwierząt, dla
których powołano obszar chroniony lub zwierząt, które stanowią ważny element
w łańcuchu troficznym i mają znaczenie dla funkcjonowania cennych ekosystemów.
Podobne skutki mogą wywoływać rozprzestrzenione na terenie całego kraju,
stanowiące nadal elementy budowli i instalacji, w przemyśle, mieszkalnictwie i na
obszarach wiejskich wyroby azbestowe. W wyniku procesów starzenia się, a także
podczas ich usuwania w trakcie prac modernizacyjnych, czy rozbiórkowych, stanowić
mogą źródło emisji włókien azbestu do środowiska. Ze względu na równomierne
rozłożenie przestrzenne tych źródeł na obszarze praktycznie całego kraju, przy
jednoczesnej znaczącej i rosnącej powierzchni obszarów chronionych, ryzyka
przemieszczania się zanieczyszczenia azbestem na ich tereny nie można wykluczyć.
Z dostępnych badań wynika jednak, że stężenia włókien azbestu na obszarach
chronionych, zwłaszcza z dala od miejsc bytowania ludzi mieszczą się w dolnych
granicach rejestrowanych dla obszaru kraju.
W tym kontekście działania przewidziane do realizacji w ramach Programu na terenie
województwa podkarpackiego zmniejszają zasadniczo poziom ryzyka ekologicznego,
przyczyniając się do sukcesywnego usuwania źródeł emisji włókien azbestowych,
jednocześnie kładąc silny nacisk na budowę świadomości społecznej.
Zgodnie z zapisami art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. 2004 Nr 92, poz. 880 ze zm.), ustawową ochroną w Polsce objęte są następujące
formy ochrony przyrody:
• parki narodowe;
• rezerwaty przyrody;
• parki krajobrazowe;
• obszary chronionego krajobrazu;
• obszary Natura 2000;
• pomniki przyrody;
• stanowiska dokumentacyjne;
• użytki ekologiczne;
• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
• ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Oceniając bezpośredni wpływ Programu na ww. typy obszarów chronionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, analizować należy,
w pierwszej kolejności, zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
obejmujące w szczególności:
• usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych;
• oczyszczanie terenów nieruchomości;
• oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej i miejsc publicznych;
Jak już wspomniano, najistotniejszymi źródłami potencjalnych konfliktów
przyrodniczych, w szczególności z obszarami prawnie chronionymi na terenie
województwa, może być natomiast − transport odpadów zawierających azbest od miejsca
ich demontażu do miejsca ostatecznego składowania (o ile trasa przejazdu prowadzić
będzie w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych).
W analizie przeprowadzonej na potrzeby niniejszej Prognozy przeanalizowano wpływ
na obszary objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Tereny o najbardziej cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych znajdują się
głównie w południowej, wschodniej oraz północnej części województwa. Zostały one już
objęte różnymi formami wielkoprzestrzennej ochrony na podstawie przepisów
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szczególnych (parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu,
rezerwaty przyrody, obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000).
Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują:
2 parki narodowe: Bieszczadzki Park Narodowy, Magurski Park Narodowy o łącznej
powierzchni 46636,2 ha (2,6% pow. województwa podkarpackiego). Parki narodowe nie
posiadają aktualnych planów ochrony;
93 rezerwaty przyrody (wg stanu na 30 czerwca 2006 roku) o łącznej powierzchni
10733,10 ha, co stanowi 0,6% pow. województwa podkarpackiego;
10 parków krajobrazowych przy czym 6 (Ciśniańsko – Wetliński Park
Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Park Krajobrazowy Gór Słonnych, Jaśliski
Park Krajobrazowy, Czarnorzecko – Strzyżowski Park Krajobrazowy) położonych jest w
całości w granicach województwa, a 4 (Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, Park
Krajobrazowy Puszczy Solskiej, Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Park
Krajobrazowy Lasy Janowskie, Park Krajobrazowy Pasma Brzanki) w części.
Powierzchnia parków krajobrazowych wynosi 279750,2 ha (15% pow. woj.).
Przeważający obszar parków zajmują lasy oraz użytki rolne, łąki i pastwiska, ale także
tereny zurbanizowane, nierzadko całe miejscowości, a niekiedy całe gminy (np. gmina
Cisna). Tylko 5 parków krajobrazowych posiada ustanowione plany ochrony (Ciśniańsko –
Wetliński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Gór Słonnych, Jaśliski Park
Krajobrazowy, Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Lasy
Janowskie, w opracowaniu znajduje się plan ochrony Czarnorzecko – Strzyżowskiego
Parku Krajobrazowego);
13 obszarów chronionego krajobrazu z uregulowaną sytuacja prawną
(Wschodniobeskidzki, Beskidu Niskiego, Czarnorzecki, Przemysko-Dynowski, Sieniawski,
Roztoczański,
Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski,
Sokołowsko-Wilczowolski,
Hyżniewsko-Gwoźniński,
Kuryłowski,
Brzóźniański,
Zmysłowski,
StrzyżowskoSędziszowski) o łącznej powierzchni 466411,0 ha (26% pow. województwa
podkarpackiego);
1318 pomników przyrody (łącznie z tymi, które zostały uznane za pomniki przyrody
uchwałami Rady Gminy). Wśród pomników przyrody znajdują się pojedyncze drzewa,
grupy drzew, aleje, głazy narzutowe, skałki i inne,
24 stanowiska dokumentacyjne o łącznej powierzchni 18,8 ha;
8 zespołów przyrodniczo – krajobrazowych;
439 użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 1179 ha;
2 Leśne Kompleksy Promocyjne – LKP „Lasy Janowskie” i LKP „Lasy Birczańskie”,
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” w skład polskiej
części rezerwatu biosfery wchodzą: Bieszczadzki Park Narodowy, Ciśniańsko – Wetliński
Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu (obecnie tereny te wchodzą w
europejską sieć obszarów Natura 2000 – jest to obszar specjalnej ochrony ptaków);
8 obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (OSO): Lasy Janowskie
(PLB060005), Puszcza Solska (PLB060008), Pogórze Przemyskie (PLB180001),
Bieszczady (PLC180001), Roztocze (PLB 060012), Beskid Niski (PLB 180002), Góry
Słonne (PLB 180003), Puszcza Sandomierska (PLB 180005) (o łącznej powierzchni 756
093 ha)
54 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk Natura 2000 (SOO): PLH120033
Bednarka, PLH180048 Bory Bagienne nad Bukową, PLH180020 Dolina Dolnego Sanu,
PLH060097Dolina Dolnej Tanwi, PLH180053 Dolna Wisłoka z dopływami, PLH180021
Dorzecze Górnego Sanu, PLH180019 Dąbrowa koło Zaklikowa, PLH180008 Fort Salis
Soglio, PLH180031 Golesz, PLH180013 Góry Słonne, PLH180017 Horyniec, PLH180011
Jasiołka, PLH180032 Jaćmierz, PLH180033 Józefów - Wola Dębowiecka, PLH180022
Klonówka, PLH180006 Kołacznia, PLH180034 Kościół w Dydni, PLH180035 Kościół
w Nowosielcach, PLH180036 Kościół w Równem, PLH180037 Kościół w Skalniku,
PLH180038 Ladzin, PLH180039 Las Hrabeński, PLH180023 Las nad Braciejową,
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PLH180040 Las Niegłowicki, PLH180047 Lasy Leżajskie, PLH180054 Lasy Sieniawskie,
PLH180046 Liwocz, PLH060089 Minokąt, PLH180026 Moczary, PLH180043 Mrowle Łąki,
PLH180025 Nad Husowem, PLH180027 Ostoja Czarnorzecka, PLH180014 Ostoja
Jaśliska,
PLH180001
Ostoja
Magurska,
PLH180012
Ostoja
Przemyska,
PLH180044Osuwiska w Lipowicy, PLH180028 Patria Nad Odrzechową, PLH180016
Rymanów, PLH180007 Rzeka San, PLH180045 Sanisko w Bykowcach, PLH180050
Starodub w Pełkiniach, PLH060083 Szczecyn, PLH180049 Tarnobrzeska Dolina Wisły,
PLH180018 Trzciana, PLH060031 Uroczyska Lasów Janowskich, PLH060034 Uroczyska
Puszczy Solskiej, PLH060093 Uroczyska Roztocza Wschodniego, PLH180030 Wisłok
Środkowy z dopływami, PLH180052 Wisłoka z dopływami, PLH180024 Łukawiec,
PLH180015 Łysa Góra, PLH180041 Łąki nad Młynówką, PLH180051 Łąki nad Wojkówką,
PLH180042 Łąki w Komborni ( o łącznej powierzchni 31 456 ha)
Potencjalne oddziaływania na obszary chronione, generowane w wyniku realizacji
Programu, powodować mogą głównie projektowane /nowopowstające składowiska/
kwatery na odpady azbestowe oraz prowadzone niezgodnie z prawem składowanie
i prace demontażowe elementów azbestowych. Na terenie województwa planuje się
budowę kwatery na składowisku do unieszkodliwiania odpadów azbestowych
w miejscowości Kozodrza, gmina Ostrów, Powiat Ropczysko-Sedziszowski.
Posiadając pełną informację o rozmieszczeniu sieci Natura 2000 na terenie
województwa podkarpackiego możliwe będzie uniknięcie konfliktów na etapie
opracowywania szczegółowej lokalizacji poszczególnych instalacji w skali regionalnej.
Lista obszarów sieci Natura 2000 wskazuje lokalizację obszarów chronionych w ramach
tego systemu i daje również pogląd co do możliwości lokalizacyjnych. Co do konfliktów
z istniejącymi obiektami nie wydaje się, aby obszary sieci Natura 2000 zostały wytyczone
w konflikcie z istniejącymi składowiskami. W przypadku Wojewódzkiego Programu
składowiska przeznaczone do składowania usuwanego azbestu zostały wyznaczone i nie
są w konflikcie z położeniem obszarów Natura 2000.
Największe niebezpieczeństwo dla objętych ochroną gatunków flory i fauny, nie tylko
na obszarach chronionych, stanowią włókna azbestu unoszące się w powietrzu.
Przenoszone z powietrzem włókna są czynnikiem kancerogennym (potwierdzonym
w odniesieniu do człowieka i prawdopodobnym w odniesieniu do innych zwierząt zwłaszcza ssaków, a potencjalnie także gadów, płazów i zapewne ptaków). Ten sposób
oddziaływania materiałów zawierających azbest może powodować największe negatywne
w skutkach konsekwencje.
W tej sytuacji należy przyjąć, że znacznie większe ryzyko wystąpienia negatywnych
oddziaływań, nie tyle na same obszary chronione, co na chronione w ich obrębie gatunki
fauny i/lub flory, związane jest z powstawaniem i istnieniem „dzikich” wysypisk odpadów
azbestowych, a także prowadzenia niezgodnej z prawem i przyjętymi procedurami
eksploatacji składowisk/ kwater oraz demontażu elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych
zawierających azbest.
Kolejnym, poza opisanymi powyżej, oddziaływaniem powodowanym pośrednio przez
realizację Programu, będzie zwiększony ruch samochodów transportujących odpady
zawierające azbest. Oddziaływanie to skupiać się będzie głównie na florze i faunie
obszarów chronionych.
7. Identyfikacja i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w
tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne
Program jest spisem zamierzeń i zalecanych dokonań mających na celu poprawę
sytuacji w środowisku związanej z zagrożeniem środowiska wyrobami i odpadami
zawierającymi azbest poprzez ich konsekwentne usuwanie. Generalne założenia
Programu są proekologiczne, natomiast w trakcie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć
mogą wystąpić nowe, szczególne aspekty oddziaływania na środowisko. Najważniejszym
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zagrożeniem dla środowiska związanym z realizacją Programu może być nieterminowe
realizowanie zapisanych w nim działań. Dotyczy to przede wszystkim realizacji zadań
w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, których dalsze użytkowanie
powodowałoby uwalnianie się włókien azbestu do środowiska, wyrobów o pierwszym
stopniu pilności.
Negatywne oddziaływanie na środowisko działań zawartych w Programie może zostać
wyeliminowane przez zastosowanie i przestrzeganie wszystkich obowiązujących
i przedstawionych w Programie procedur postępowania z wyrobami i odpadami
zawierającymi azbest, które dotyczą:
• właścicieli oraz zarządców budynków oraz terenu, przy użytkowaniu obiektów
i terenów z wyrobami zawierającymi azbest,
• właścicieli i zarządców budynków oraz terenu, przy usuwaniu wyrobów
zawierających azbest z tych obiektów lub terenów
• wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
oraz oczyszczania obiektu, terenu, instalacji,
• prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest.
Wskazane w PUA warianty rozwiązywania problemów usuwania azbestu wskazują
jednak na wysoki stopień zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na
środowisko.
Próbę oceny i identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko poszczególnych
zadań dokonano w tabelach w tzw. macierzach skutków środowiskowych, które są
syntetycznym zestawieniem możliwych pozytywnych, negatywnych, bezpośrednich,
pośrednich, krótkoterminowych, długoterminowych oddziaływań tych zadań. W Prognozie
przyjęto jedynie zidentyfikowane typy skutków środowiskowych oraz oceniono ich wpływ na
poszczególne element środowiska z uwzględnieniem także wpływu na zdrowie ludzi,
obszary Natura 2000 oraz dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki.

Różnorodność
biologiczna

Ludzie

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

RODZAJ ZADANIA

Natura 2000

Tabela 3 Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie,
wtórne,
skumulowane,
krótkoterminowe,
średnioterminowe
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące
zagadnienia i aspekty środowiska.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

+

-/+

-/+

+

+

+

+

+

LP

1.

Przyjmowanie
przekazywanych przez
gminy informacji o ilości i
miejscu występowania
wyrobów azbestowych
znajdujących się na
terenie poszczególnych
gmin

2.

Usuwanie wyrobów
zawierających azbest
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Opracowanie i
aktualizacja gminnych,
powiatowych i
wojewódzkiego
3.
+
programu
usuwania azbestu i
wyrobów zawierających
azbest
Organizacja kampanii
informacyjnej o
szkodliwości azbestu i
4. bezpiecznym
+
użytkowaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających
azbest
Szkolenia pracowników
jednostek administracji
5.
+
rządowej i
samorządowej
Analiza terenów
zagrożonych
występowaniem
zwiększonej ilości
6.
+
azbestu i
przeprowadzenie tam
badań stężenia
azbestem.
Kontrole prac
związanych z
usuwaniem azbestu,
7.
+
kontrole
zinwentaryzowanych
budynków
Wydawanie decyzji w
sprawie usuwania
odpadów z miejsc na ten
cel nie przeznaczonych
8.
+
(sukcesywne
likwidowanie „dzikich”
wysypisk odpadów
azbestowych).
Aktualizacja i
zarządzanie wojewódzką
bazą danych
azbestowych wraz ze
9.
+
szkoleniem pracowników
administracji
samorządowej w
zakresie obsługi bazy
Budowa składowisk i
kwater na odpady
10.
-/+
niebezpieczne
zawierające azbest

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-/+

-

-

0

+

+

+

Oznaczenia:
(+) - pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego przedsięwzięcia,
(-) - negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego przedsięwzięcia,
(0) – brak zauważalnego oddziaływania i skutków w zakresie analizowanego przedsięwzięcia,
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(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania
i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia.

Istotne z punktu widzenia środowiska jest oddziaływanie dwóch wyżej
zaproponowanych przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych oraz
budową składowisk i kwater na odpady azbestowe. Przedsięwzięcia te ze względu na
charakter mogą oddziaływać na środowisko w sposób bezpośredni. Pozostałe działania nie
wpływają bezpośrednio na środowisko. Mogą skutkować jedynie pośrednimi skutkami
środowiskowymi ograniczając negatywne oddziaływanie wyrobów zawierających azbest.
Usuwanie azbestu to przedsięwzięcie długoterminowe. Jego oddziaływanie będzie
rozkładać się w czasie, jednak efekty ekologiczne osiągnięte dzięki temu dadzą pozytywne
wyniki.
7.1 Oddziaływanie na ludzi
Zanieczyszczenie środowiska azbestem wydaje się mieć najbardziej znaczące skutki
w przypadku oddziaływania na środowisko bytowania i pracy ludzi. Wzrost poziomu
zanieczyszczenia azbestem wiąże się tam każdorazowo ze wzrostem ryzyka
zdrowotnego, a negatywne skutki narażenia na azbest ujawniają się częstokroć po
kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu latach, przez co narażenie jest zbyt późno
identyfikowane.
Identyfikowane drogi narażenia organizmów żywych na oddziaływanie włókien
azbestu przenoszonych na cząstkach pyłu stanowią:
– droga oddechowa;
– droga pokarmowa;
oraz w bardzo niewielkim stopniu;
– wnikanie przez skórę.
Doniesienia o chorobach związanych z narażeniem na wnikanie włókien azbestu
przez skórę, lub drażnieniem przez włókna azbestu mają charakter sporadyczny.
Podobnie, w świetle aktualnych badań, wchłanianie azbestu drogą pokarmową nie
powoduje podwyższonego ryzyka dla zdrowia człowieka.
Brak jest wiarygodnych i potwierdzonych wyników badań epidemiologicznych, które
wskazywałyby na związek narażenia na azbest drogą pokarmową z występowaniem
określonych typów chorób układu pokarmowego i wydalniczego.
W Polsce źródłem narażenia tego typu mogłyby być przede wszystkim włókna
azbestu w wodzie do picia, dostarczanej z systemów wodociągowych, gdzie użytkuje się
jeszcze rury azbestowo-cementowe. Stosowano je na dużą skalę do budowy
magistralnych sieci wodociągowych w latach 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Rury te są
obecnie sukcesywnie wymieniane podczas prac modernizacyjnych i remontowych, gdyż
mimo braku wyraźnych korelacji zdrowotnych, przyjęto zgodnie z zasadą przezorności, że
usuwanie tego typu źródeł narażenia jest uzasadnione. Prowadzone są także okresowe
badania wody w tym zakresie. Wyniki badań nie wskazują na obecność włókien azbestu
w dużych dawkach.
Najistotniejszą drogą narażenia jest droga oddechowa. Wyniki badań
epidemiologicznych i toksykologicznych jednoznacznie wskazują na mierzalne ryzyko
zdrowotne wynikające z ekspozycji na azbest na skutek wdychania włókien. Mikroskopijne
włókienka azbestu, unoszące się łatwo w powietrzu, wprowadzane podczas oddychania
na błony śluzowe dróg oddechowych i do płuc, tworzą zagrożenie dla zdrowia i życia
ludzi, przy czym stopień zagrożenia zależy od rodzaju pyłu, wielkości i gęstości ziarna,
stopnia zapylenia i czasu oddziaływania na poszczególne osoby, a także od czynników
takich jak odporność osobnicza i styl życia. Badania epidemiologiczne wykazują
przykładowo, że ryzyko zapadalności na choroby azbestozależne, jest wielokrotnie
wyższe wśród osób narażonych zawodowo i stale palących niż w grupie niepalących.
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Wyniki badań
wskazują, że większe włókna są mniej groźne, gdyż w przeważającej części zatrzymują
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się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo
drobne usuwane są przez system odpornościowy.
Najbardziej niebezpieczne są włókna długie (>5μm), ale cienkie (o średnicy <3 μm)
o stosunku długości do średnicy powyżej 3:1. Przenikają one do dolnych dróg
oddechowych, gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują
nowotwory.
Wdychanie włókien azbestu może doprowadzić do jednej z następujących chorób:
• pylicy azbestowej (azbestozy), czyli tworzenia się blizn na tkance płucnej
(utrudnia oddychanie, może być czynnikiem zwiększającym śmiertelność),
• zwłóknienia opłucnej (nie są złośliwe i zazwyczaj nie wpływają na normalną
pracę płuc),
• raka płuc (prowadzi do śmierci w 95% przypadków, może być następstwem
pylicy azbestowej),
• mesotheliomy, inaczej międzybłoniaka, czyli rodzaju raka opłucnej lub
otrzewnej (choroba nieuleczalna, prowadząca do śmierci w ciągu 12-18
miesięcy od stwierdzenia choroby).
7.2 Oddziaływanie na krajobraz
Potencjalne wpływy podzielić można na dwie grupy oddziaływań - na krajobraz
naturalny i krajobraz terenów przekształconych antropogenicznie. W pierwszym
przypadku, oddziaływania powodować będą wyłącznie nowopowstające składowiska
odpadów zawierających azbest lokalizowane na terenach wiejskich. Skala generowanych
oddziaływań zależeć będzie od sąsiedztwa inwestycji. Część nowych składowisk
powstawać będzie, jak dotychczas, w sąsiedztwie lub na terenie istniejących składowisk
odpadów komunalnych lub odpadów niebezpiecznych.
7.3 Oddziaływanie na gleby i wody
Potencjalne oddziaływania na wody i gleby powodować mogą zadania obejmujące:
usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, oczyszczanie terenów
nieruchomości, oczyszczanie obiektów użyteczności publicznej, miejsc publicznych.
Obecnie największe narażenie na działanie azbestu odnotowuje się w miejscach
demontażu elementów izolacyjnych i konstrukcyjnych zawierających jego domieszki,
a także w punktach, w których są one poddawane rozładunkowi i/lub obróbce
mechanicznej. Włókna azbestu mogą przedostawać się do wody bez pośrednictwa
powietrza, dzieje się tak, np. w sytuacji naturalnego kontaktu wód szczelinowych ze
skałami zawierającymi azbest. Podobne zjawisko występuje także w rurach azbestowocementowych, w których w podobnych warunkach mogą występować nawet 2 mln wł/l.
Badania prowadzone nad określeniem ilości mwłókien azbestu w różnych mediach,
wykazały, iż w wodzie pitnej pochodzącej z rur azbestowo-cementowych jest ok. 50 tys.
wł. Zdaniem Agencji Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency) USA azbest
w nwodzie nie powoduje problemów zdrowotnych, jeśli narażenie na jego oddziaływanie
występuje w stosunkowo krótkim czasie, choć jednocześnie stwierdza, ze azbest
w wodzie może być kancerogenny, kiedy czas jego oddziaływania jest porównywalny
z czasem ludzkiego życia.
Dodatkowo należy pamiętać, iż realizacja Programu ograniczyć powinna
powstawanie dzikich wysypisk odpadów azbestowych (np. eternitu) stanowiących dużo
większe zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia i życia człowieka. Usunięcie wyrobów
zawierających azbest stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczenia wody i gleby
będzie miało wpływ pozytywny na ich stan.
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7.4 Oddziaływanie na powietrze i zmiany klimatu
Oddziaływanie na powietrze związane jest z emisjami o charakterze zanieczyszczeń
komunikacyjnych powstających w czasie transportu odpadów zawierających azbest
z miejsc ich wytwarzania do miejsc unieszkodliwiania. Ponadto emisje pyłów
zawierających włókna azbestu powstawać mogą w trakcie prac demontażowych wyrobów
zawierających azbest (w przypadku prowadzenia działań niezgodnie z procedurami oraz
w sytuacjach awaryjnych) oraz na skutek wtórnego pylenia z powierzchni ziemi.
Zakłada się, że prace demontażowe prowadzone będą zgodnie z procedurami
wymaganymi prawem i zastosowaniem wymaganych zabezpieczeń. W takich sytuacjach
pylenie włókien azbestu nie będzie występować. Nie można jednakże wykluczyć
całkowicie prowadzenia prac likwidacyjnych bez wymaganych zabezpieczeń, w trakcie
których może dojść do pylenia włóknami azbestu. Zdarzenia takie będą powodowały
punktowe (w otoczeniu źródła) zwiększenie stężenia włókien azbestu w powietrzu również
z pylenia wtórnego z powierzchni ziemi, które będzie minimalizowane po wystąpieniu
opadów.
Podczas prac nad oceną zmian poziomu oddziaływania na powietrze dokonano także
oszacowania ewentualnych zmian w zakresie oddziaływania na klimat. Ich głównym
źródłem będzie transport odpadów zawierających azbest do miejsc unieszkodliwiania.
Dokładniejsze oszacowanie ilościowe może nastąpić po skonkretyzowaniu tras
przewozowych, jednak już obecnie można stwierdzić, że wzrost oddziaływania w tym
zakresie można uznać za pomijalny.
7.5 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi inwestycji związanych z budową nowych
składowisk, rozbudową, modernizacją obiektów istniejących można zakwalifikować jako
punktowe. Skutki takiego oddziaływania wiążą się z zajęciem i przekształceniem terenu,
a skala wpływu uzależniona jest od rodzaju planowanych działań. Na terenie
województwa podkarpackiego znajdują się 2 składowiska na odpady azbestowe, ponadto
planuje się budowę jednego składowiska w Kozodrzach.
7.6 Oddziaływanie na różnorodność biologiczną
Z dostępnych źródeł wynika, że jedyny wpływ na florę wiązać się może z osadzaniem
pyłów azbestu na powierzchni liści, w wyniku czego następuje zaburzenie procesu
fotosyntezy. Jak wykazują badania, pyły uczestniczą w transportowaniu węglowodorów,
osadzając się na powierzchni liści, pochłaniają światło, a jednocześnie blokują drożność
aparatów szparkowych roślin utrudniają przebieg fotosyntezy.
Ponadto, w skrajnych przypadkach nadmiernego nagromadzenia zanieczyszczeń
pochodzących z transportu, w wyniku tak zwanej kwaśnej depozycji, dwutlenek siarki po
wejściu w reakcję z wodą (pochodzącą z deszczu, śniegu lub mgły) powoduje
bezpośrednie uszkodzenia zewnętrznych powierzchni roślin, wpływając jednocześnie na
zaburzenie wewnętrznych procesów chemicznych.
Wydaje się jednak, iż oddziaływania transportu wynikające z realizacji Programu,
same w sobie, nie będą stanowić istotnego zagrożenia dla kondycji roślin. Proces
transportu demontowanych elementów zawierających azbest na składowiska będzie
rozciągnięty w czasie (lata 2009-2032), co oznacza, że mimo ilości transportowanych
ciężarówkami odpadów, presja na środowisko zanieczyszczeń transportowych będzie
długotrwała, ale rozłożona na ponad 20 lat nie będzie nadmiernie intensywna.
Jak wynika z dostępnej literatury, w zakresie oddziaływań azbestu na zwierzęta
prowadzone były jedynie testy epidemiologiczne na gryzoniach, przy czym nie
obejmowały one wpływu na zwierzęta w ujęciu środowiskowym. Badania toksykologiczne
prowadzone na zwierzętach polegały dotychczas głównie na bezpośrednim wstrzyknięciu
azbestu do płuc szczurów, królików i chomików. W wyniku prowadzonych testów
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stwierdzono, iż chroniczne narażenie szczurów na inhalacje i doustne aplikacje
wywoływało u zwierząt: raka płuc, żołądka, nerek, wątroby, oraz gruczołu sutkowego.
Ponadto udowodniono, iż wszystkie odmiany azbestu wykazywały właściwości
rakotwórcze u badanych zwierząt.
Ponadto pośrednim oddziaływaniem na faunę, mogącym być potencjalnie wynikiem
zwiększenia natężenia ruchu samochodów ciężarowych (szczególnie w wymiarze
lokalnym), jest zwiększenie śmiertelności zwierząt na drogach. Wpływa ono negatywnie,
w sposób bezpośredni, na stan bioróżnorodności. Zagrożenia dla różnorodności
biologicznej mogą nastąpić na etapie budowy składowisk odpadów poprzez niszczenie
naturalnych siedlisk zwierząt. W celu zachowania różnorodności biologicznej należy
podjąć działania zapobiegające:
• fragmentacji i izolacji zbiorowisk roślinnych i populacji zwierząt,
• ograniczeniu możliwości przemieszczania się i zerowania zwierząt wewnątrz
areałów osobniczych i terytoriów,
• ograniczaniu lub uniemożliwianiu migracji dalekiego zasięgu,
• ograniczaniu przepływu genów i obniżeniu zmienności genetycznej w ramach
populacji,
• wymieraniu lokalnych populacji i obniżaniu bioróżnorodności obszarów.
7.7 Oddziaływanie na dobra materialne i zabytki
Oddziaływania na dobra materialne i dziedzictwo kulturowe mogą mieć charakter
bezpośredni lub pośredni.
Możliwość oddziaływania na zabytki i inne dobra kultury wydaje się mieć charakter
hipotetyczny, bądź incydentalny, a ewentualne skutki wymiar pomijalny, jednak nie można
wykluczyć, że ewentualna realizacja działań przewidzianych do realizacji w Programie na
terenach i obiektach objętych ochroną może potencjalnie, w skrajnych przypadkach,
doprowadzić do:
• pogorszenia
stanu
zabytków
architektonicznych
poprzez
wzrost
zanieczyszczenia powietrza z emisji spalin oraz drgania podłoża;
• zmiany otoczenia cennych zabytków.
Rzeczywistych „kolizji” tego typu w ramach prac nad Prognozą nie zidentyfikowano,
niemniej jednak należy wskazać, że w takich sytuacjach, zgodnie z obowiązującym
prawem, konieczne będzie zastosowanie wszelkich adekwatnych środków, w celu
eliminacji, a co najmniej zminimalizowania potencjalnych zagrożeń.
Przewiduje się, jednoznacznie korzystny wpływ planowanych w ramach Programu
działań na dobra materialne. Najistotniejszymi efektami realizacji planowanych zamierzeń
inwestycyjnych będą: poprawa wyglądu zewnętrznego oraz stanu technicznego obiektów
budowlanych, a w konsekwencji również przedłużenie ich okresu użytkowania.
Przewidywany jest również wzrost wartości nieruchomości (mieszkań i budynków) oraz
gruntów.
7.8 Potencjalne oddziaływania transgraniczne
Fundamentalną zasadą transgranicznego przemieszczania odpadów jest fakt, że
import, eksport i tranzyt odpadów niebezpiecznych jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy
zainteresowane państwa zostaną wcześniej poinformowane i zgodzą się na
przemieszczenie. Przemieszczanie odpadów do państw nie będących stroną konwencji
jest niedopuszczalne, chyba, że istnieją dwu- lub wielostronne porozumienia zgodne
z wymogami Konwencji. Istotny problem w kontekście ryzyka wystąpienia zagrożeń
związanych z transportem odpadów niebezpiecznych stanowi zatem w tym względzie
nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów, znajdujące się poza kontrolą
i statystyką IOŚ.
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Zakłada się, że przy podjęciu odpowiednich, zaproponowanych w Prognozie działań
zapobiegawczych i minimalizujących oddziaływania oraz przy zastosowaniu procedur
określonych w dokumentach Ministerstwa Gospodarki odnoszących się do zasad
bezpiecznego demontażu wyrobów azbestowych, ich właściwego transportu i zgodnego
z prawem unieszkodliwiania, lokalne, okresowe oddziaływania o charakterze
incydentalnym będą miały charakter pomijalny w kontekście oddziaływań
transgranicznych.
7.9 Oddziaływanie na obszary NATURA 2000
Obszary Natura 2000 zajmują 44% powierzchni województwa podkarpackiego.
Każdorazowe usuniecie wyrobu zawierającego azbest odbywa się zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w taki sposób aby nie powodować pogorszenia się stanu
środowiska po realizacji zadania (zwiększenie ilości włókien azbestu w powietrzu
atmosferycznym). Zatem realizacja takiego usuwania w sposób zorganizowany również
nie spowoduje oddziaływania na środowisko w tym na obszary Natura 2000. Można
stwierdzić, iż wprowadzenie i realizacja Programu w dłuższej perspektywie czasowej
może znacząco wpłynąć na poprawę stanu powietrza atmosferycznego na obszarach
NATURA 2000, co w znaczący sposób podniesie walory tych obszarów. Usunięcie
azbestu z terenu gminy objętego obszarem Natura 2000 przyniesie pozytywny efekt
ekologiczny zarówno na zdrowie ludzi, jak i stanu środowiska. Azbest występuje tylko na
terenie zamieszkałym, w skupiskach siedzib ludzkich, przy ciągach komunikacyjnych,
dlatego też usuwanie niebezpiecznych pokryć dachowych w tym rejonie nie powinno
znacząco wpłynąć na przyrodnicze obszary chronione. Przeprowadzenie usuwania
azbestowych pokryć nie będzie oddziaływać na siedliska przyrodnicze oraz chronione
gatunki roślin i zwierząt.
8. Analiza i ocena potencjalnych zmian stanu środowiska w przypadku braku realizacji
Programu
Możliwe do przewidzenia efekty zmiany środowiska naturalnego, mogące wystąpić
w wyniku braku realizacji Programu będą miały zarówno wymiar środowiskowy, jak
i społeczno - ekonomiczny. Większość komponentów środowiska powinna zachować swój
stan wyjściowy. O mierzalnych zmianach w środowisku można w tym przypadku mówić
jedynie w kontekście jakości powietrza oraz w pewnym stopniu chemizmu wód oraz stanu
gleb i szaty roślinnej. W odniesieniu do tych komponentów i aspektów środowiskowych
można spodziewać się wzrostu presji z biegiem czasu, w miarę „starzenia się”
stosowanych powszechnie do lat 90’ materiałów zawierających azbest.
Podstawową korzyścią ekologiczną jaką przynieść powinna realizacja celów Programu
będzie stopniowe ograniczanie, a docelowo całkowita eliminacja narażenia środowiska na
azbest. Narażenie takie powstaje na skutek emisji do powietrza włókien azbestu
z uszkodzonych wyrobów zawierających azbest oraz ich odpadów, a także na skutek
niewłaściwie prowadzonych procesów eksploatacji i usuwania tych wyrobów. Poważne
zanieczyszczenie środowiska naturalnego powstaje również na skutek emisji azbestu
z tzw. „dzikich” wysypisk odpadów - głównie w lasach. Zaniechanie działań przewidzianych
w Programie w zakresie kompleksowej inwentaryzacji wyrobów azbestowych, ich
sukcesywnego demontażu i zgodnego z procedurami i prawem unieszkodliwiania oraz
szeroko zakrojonej akcji informacyjno-edukacyjnej skutkowało będzie pogarszaniem
jakości powietrza oraz lokalnych warunków miejsc przebywania ludzi i zwierząt. Bez
wdrażania rozwiązań zaproponowanych w Programie odpady zawierające azbest będą
masowo trafiać na dzikie składowiska lub wprost do lasu lub na drogi.
Program wśród najistotniejszych korzyści społecznych wynikających z jego realizacji
wymienia sprzyjające uwarunkowania poprawy ochrony zdrowia mieszkańców, będące
konsekwencją zmniejszenia emisji substancji niebezpiecznych na skutek oczyszczenia
gminy ze szkodliwych wyrobów.
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Niezaprzeczalnie, w przypadku rezygnacji z Programu, pomijając fakt niewypełnienia
zobowiązań unijnych i krajowych w zakresie zakazu wprowadzania do obrotu i stosowania
wyrobów zawierających azbest, należy oczekiwać nieakceptowalnych społecznie
konsekwencji zdrowotnych, skutkujących rosnącym poziomem zagrożenia utraty życia
ludzi narażonych na działanie włókien azbestu uwalniających się z uszkodzonych
mechanicznie, zwietrzałych, czy zużytych wyrobów z azbestu.
Analizując negatywne konsekwencje braku realizacji Programu należy zwrócić uwagę
na choroby azbestozależne, na które zapadają osoby narażone na kontakt z jego włóknami
zawieszonymi w powietrzu, względnie wodzie przeznaczonej do celów pitnych. Liczba tych
przypadków w sytuacji braku realizacji Programu będzie sukcesywnie rosła i będzie tym
większa i dłuższy będzie kontakt ze źródłem.
Potrzeba demontażu materiałów konstrukcyjnych łączona często z termomodernizacją
i renowacją budynków przynosi jeszcze jedną korzyść, przedłużenie okresu użytkowania
obiektów budowlanych oraz uzyskanie lepszych parametrów eksploatacyjnych, co wiąże
się z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i obiektów
użyteczności publicznej. Rezygnacja z realizacji Programu może okazać się jednym
z czynników demotywujących właścicieli tych nieruchomości. Działania w zakresie
termomodernizacji mają charakter fakultatywny, a inicjatywy państwa w tym obszarze
przyjmują formę ewentualnych zachęt finansowych w postaci wdrażania i promocji
mechanizmów dofinansowania ze środków unijnych, udzielania kredytów preferencyjnych
z możliwością umorzenia części zadłużenia. Tymczasem zakaz użytkowania, produkcji
i obrotu wyrobami azbestowymi obłożony został sankcjami prawnymi. Zasadniczą intencją
Programu jest usunięcie do 2032 roku wszystkich wyrobów zawierających azbest,
zgromadzonych na terenie województwa podkarpackiego.
Uwarunkowania prawne, przyjęta strategia rozwoju kraju, plany gospodarki odpadami,
a przede wszystkim dodatni bilans kosztów i korzyści społeczno- środowiskowoekonomicznych, wynikające z realizacji celów i przyjętych kierunków działań Programu
w zasadzie wykluczają możliwość i celowość rezygnacji z jego realizacji.
9. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem
realizacji Programu
9.1 Rozwiązania organizacyjno - techniczne w zakresie postępowania
z odpadami azbestowymi
Uregulowania prawne funkcjonujące w Polsce, uwzględniając uwarunkowania
wynikające z członkowstwa w Unii Europejskiej, definiują precyzyjnie zasady budowy
i funkcjonowania składowisk odpadów zawierających azbest (będących w chwili obecnej
jedynym dopuszczalnym w naszym kraju sposobem unieszkodliwiania tych odpadów).
Zgodnie z prawem, kwatery przeznaczone do składowania odpadów azbestowych
nie muszą być wyposażone w żadne zabezpieczenia techniczne (jak np. ujmowania
i oczyszczania odcieków, czy urządzenia monitoringowe) poza ogólnie przyjętymi
(brodzik). Ich funkcjonowanie powinno odbywać się zgodnie z przyjętymi (wymienionymi
poniżej) procedurami, a przyjmowane odpady powinny być zabezpieczone poprzez
opakowanie ich w szczelne opakowania foliowe.
Ponadto, w celu zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko
mogącym powstać podczas użytkowania wyrobów zawierających azbest, a także
demontażu i transportu odpadów, należy postępować zgodnie z wymienionymi poniżej
procedurami, wynikającymi z obowiązującego prawa. Szczególnie przydatne w tym
zakresie mogą być procedury postępowania opracowane i opublikowane przez
Ministerstwo Gospodarki, obejmujące:
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GRUPA I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami,
instalacjami lub urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.
Procedura 1. Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu
obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.
Procedura 2. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców, przy usuwaniu
wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.
GRUPA II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na
usuwaniu wyrobów zawierających azbest - wytwórców odpadów niebezpiecznych.
Procedura 3. Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów
zawierających azbest.
Procedura 4. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem obiektu, terenu, instalacji.
GRUPA III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie
transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest.
GRUPA IV. Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów
niebezpiecznych zawierających azbest.
Procedura 6. Składowanie odpadów na składowiskach lub wydzielonych kwaterach
przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.
W przyszłości, w związku z planowanym wprowadzeniem do przepisów prawa
możliwości unieszkodliwiania i przekształcania odpadów azbestowych innymi niż
składowanie metodami, w tym z wykorzystaniem urządzeń przewoźnych, konieczne
będzie wprowadzenie procedur, w tym także regulacji prawnych dotyczących:
• zasad ewidencjonowania odpadów przetwarzanych w ten sposób oraz miejsc
i sposobów ich ostatecznego unieszkodliwienia lub wykorzystania (karta
przekazania odpadu);
• ewidencjonowania i poświadczania usług w zakresie unieszkodliwiania
odpadów azbestowych na miejscu;
• kontroli efektywności/skuteczności procesów unieszkodliwiania prowadzonych
w instalacjach przewoźnych.
9.2 Zapobieganie, ograniczanie lub kompensacja przyrodnicza negatywnych
oddziaływań na środowisko w tym na gatunki i siedliska objęte ochroną w ramach
obszarów NATURA 2000 oraz na florę i faunę nieobjęte ochroną prawną
Jak wykazano w poprzednich rozdziałach niniejszej Prognozy, głównymi
i najistotniejszymi źródłami presji na gatunki fauny i flory, a także całe siedliska, mogącymi
potencjalnie powstać w wyniku realizacji Programu są:
• transport zdemontowanych elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych na
składowiska;
• demontaż elementów azbestowych niezgodnie z przyjętymi procedurami.
Działaniami ograniczającymi potencjalny, negatywny wpływ na środowisko,
powstający w wyniku realizacji Programu, przez wzmożony transport, wskazać można:
• stosowanie nowoczesnego taboru samochodów ciężarowych;
• ograniczenie transportu trasami w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych;
• transportowanie odpadów zabezpieczonych zgodnie z obowiązującym
prawem i przyjętymi procedurami,
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ograniczanie powstawania dzikich wysypisk odpadów azbestowych poprzez
prowadzenie ewidencji odpadów (karty przekazania i odbioru).
Jako działania zapobiegawcze, w odniesieniu do etapu demontażu produktów
zawierających azbest, wskazać można jedynie prowadzenie prac przez wyspecjalizowane
w tym zakresie firmy, zgodnie ze wszystkimi przyjętymi zabezpieczeniami,
ograniczającymi emisję włókien azbestu do powietrza.
Celem nadrzędnym Programu jest usunięcie azbestu z terenu województwa, dlatego
też jeśli usuwanie wyrobów zawierających azbest będzie przeprowadzane zgodnie
z przyjętymi procedurami przy demontażu i składowaniu, nie należy wykazywać
rozwiązań służących kompensacji ewentualnych negatywnych oddziaływań.
Efektem ekologicznym podejmowanych działań będzie usunięcie wszystkich
wyrobów zawierających azbest z terenu województwa. Przyniesie ono pozytywny efekt
ekologiczny zarówno na zdrowie ludzi, jak i stanu środowiska.
10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego
wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy
Możliwości wskazania racjonalnych alternatywnych rozwiązań dla przyjętych
w Programie postanowień szczegółowych ograniczają się zasadniczo do rezygnacji
z budowy lub wytypowania nowych lokalizacji dla składowisk odpadów azbestowych, co
wykracza poza zakres Prognozy.
W przypadku budowy składowisk i kwater na odpady niebezpieczne zawierające
azbest istnieje alternatywna metoda unieszkodliwiania azbestu polegająca na zniszczeniu
niebezpiecznych włókien azbestowych poprzez ich nagrzewanie energią mikrofalową. Dla
eliminacji uciążliwego transportu dużych ilości niebezpiecznych odpadów opracowana
została konstrukcja urządzeń zamontowanych w dwóch przewoźnych kontenerach.
W jednym kontenerze następuje przygotowanie azbestu: kruszenie, mielenie, nasączanie
płyt eternitowych, w drugim następuje nagrzewanie odpadów w reaktorze mikrofalowym.
W wyniku procesu uzyskuje się użyteczny nietoksyczny produkt, który może być
stosowany przede wszystkim w budownictwie.
Rozwiązaniem alternatywnym mogłoby być również zaniechanie realizacji Programu,
co spowodowałoby co najmniej takie same skutki środowiskowe, tylko inaczej rozłożone w
czasie i przestrzeni, przy znacznie poważniejszych skutkach zdrowotnych. Jednak
przyjęte cele Programu nie mają alternatyw w obowiązującym stanie prawnym.
Zaproponowane w Programie przedsięwzięcia mają w efekcie pozytywny wpływ na
środowisko, proponowanie innych rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia.
10. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Azbest - materiał o bardzo specyficznych właściwościach mechanicznych i fizykochemicznych, odporny na wysokie temperatury i działanie agresywnych substancji
chemicznych – znajdował w ubiegłym wieku szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach
gospodarki: w przemyśle chemicznym, maszynowym, stoczniowym, w energetyce,
w budownictwie, jako izolacja instalacji, czy składnik wielu wyrobów. W krajobrazie polskim
azbest jest ciągle jeszcze widoczny dość powszechnie w postaci płyt eternitowych
(azbestowo-cementowych) pokrywających dachy wielu budynków, zwłaszcza na obszarach
wiejskich. Niestety, nie pozostawiające wątpliwości badania naukowe dowiodły, że materiał
ten ma szkodliwe działanie na zdrowie ludzi, które w wielu przypadkach doprowadziło do
przedwczesnej śmierci, zwłaszcza u osób narażonych zawodowo na kontakt z materiałami
azbestowymi. Dlatego też w ostatnich dekadach ubiegłego wieku szereg krajów, w tym
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Polska podjęły decyzje o ograniczeniu wykorzystywania azbestu, a następnie o całkowitym
zakazie jego stosowania, m.in. poprzez usunięcie i odpowiednie unieszkodliwienie
wyrobów azbestowych stosowanych w przeszłości.
Analizowany „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla
województwa podkarpackiego na lata 2009-2032” przewiduje w tym zakresie realizację
szeregu szczegółowych zadań, w tym zamierzeń inwestycyjnych, z których część stanowią
przedsięwzięcia klasyfikowane w polskim prawie jako „mogące zawsze lub potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko”. W ramach Programu przewiduje się w
szczególności przeprowadzenie szeregu działań mających na celu usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu województwa.
Planowane do realizacji działania obejmują również szereg zamierzeń o charakterze
pozainwestycyjnym, w sferze legislacyjnej, organizacyjnej i edukacyjno informacyjnej.
Polegać one mają na wprowadzeniu zmian do obowiązujących przepisów, prowadzeniu
szkoleń edukacyjno - informacyjnych, organizacji i aktywnego korzystania
z elektronicznego systemu monitoringu prowadzeniu badań w zakresie oceny narażenia
i ochrony zdrowia. Działania te w praktyce nie będą wywoływać mierzalnych,
bezpośrednich skutków środowiskowych, jakkolwiek zostały zaplanowane i będą
podejmowane przede wszystkim w celu zapewnienia sprawniejszego i skuteczniejszego
usuwania azbestu ze środowiska, a więc w praktyce dla łagodzenia potencjalnych
zagrożeń.
Skutki takie generować mogą natomiast zamierzenia techniczne i inwestycyjne,
przewidziane do realizacji w ramach Programu. Można je podzielić na następujące
typy/kategorie:
• usuwanie wyrobów zawierających azbest z miejsc ich obecnego
użytkowania/magazynowania;
• transport odpadów azbestowych do miejsc unieszkodliwiania;
• unieszkodliwienie odpadów azbestowych (poprzez składowanie)
Przewiduje się, że realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 20092032 przyniesie korzyści w trzech płaszczyznach: społecznej, ekologicznej oraz
ekonomicznej.
Wśród efektów społecznych najistotniejszymi będą:
• oczyszczenie terenu gminy z wyrobów azbestowych, co spowoduje
ograniczenie emisji pyłów
• zawierających włókna azbestu i w konsekwencji wpłynie na poprawę zdrowia
ludzi;
• wczesne wykrywanie i leczenie chorób azbestozależnych;
• ograniczenie śmiertelności na skutek chorób azbestozależnych.
Spośród korzyści ekologicznych najistotniejsze będzie stopniowe ograniczanie,
a następnie całkowita eliminacja narażenia środowiska na azbest poprzez likwidację źródeł
emisji włókien azbestowych.
Natomiast jako efekty ekonomiczne należy wskazać: przyrost wartości gruntów
i nieruchomości, poprawa stanu technicznego obiektów budowlanych, wzrost inwestycji,
wzrost dochodów budżetu państwa z podatku od działalności gospodarczej związanej
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, jak również poprzez zmniejszenie kosztów
leczenia chorób azbestozależnych.
Prognozę oparto na analizie i ocenie przewidywanych oddziaływań – pośrednich
i bezpośrednich - przeprowadzonej w kilku zasadniczych płaszczyznach takich jak:
• ocena zgodności/spójności głównych celów/założeń Programu z celami innych
strategii, programów i planistycznych dokumentów bazowych, określających
podstawy wyjściowe, cele i ramy dla tego dokumentu, tj. Polityki Ekologicznej
Państwa, Strategii Rozwoju Kraju, Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia, Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami oraz innych związanych dokumentów;
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weryfikacja poziomu i zasięgu potencjalnych konfliktów, w tym zwłaszcza
wynikających z potencjalnego oddziaływania na obszary sieci Natura 2000.

Tak zaprogramowana Prognoza zawiera w szczególności:
• analizę i ocenę zgodności zapisów i propozycji sformułowanych w Programie
z wymogami, postulatami i celami innych dokumentów strategicznych;
• omówienie możliwych do określenia środowiskowych skutków realizacji
Programu, w tym działań, które mogłyby być potencjalnie źródłem
nieodwracalnych szkód w środowisku;
• wskazanie sposobów ograniczania negatywnych oddziaływań.
Generalnym celem realizacji Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
azbestowych z terenu województwa przy zastosowaniu dostępnych technik i rozwiązań,
usprawiedliwionych relacją kosztów - korzyści i sprawdzonych już w praktyce.
Realizacja Programu spowoduje ograniczone, co do skali i miejsca występowania,
skutki przyrodniczo - przestrzenne. W szczególności wydaje się celowe wskazanie tych
kwestii, które determinowały sposób opracowania, jak i ostateczny kształt i zawartość
Prognozy. I tak:
• źródłami potencjalnych negatywnych skutków środowiskowych będą zwiększenie ruchu samochodowego na istniejących drogach dojazdowych
w kierunku istniejących i projektowanych składowisk odpadów zawierających
azbest oraz w przypadku działań prowadzonych niezgodnie z procedurą demontaż/usuwanie wyrobów zawierających azbest.
• przedsięwzięcia związane z tworzeniem infrastruktury technicznej składowisk
wywoływać będą skutki bezpośrednie tylko w wymiarze lokalnym,
• możliwość wskazania alternatywnych rozwiązań ogranicza się zasadniczo do
wytypowania nowych lokalizacji wyznaczonych już wcześniej składowisk
odpadów, co przekracza zakres niniejszej Prognozy lub zastosowanie innej
metody niż unieszkodliwianie na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Jak z powyższego wynika skala skutków środowiskowych dla województwa
podkarpackiego związanych z realizacją Programu jest stosunkowo ograniczona.
11. Wykorzystane materiały
• Marek K. „Ryzyko nowotworowe związane z narażeniem na azbest.” Medycyna
Pracy 2002
• Ministerstwo Gospodarki Departament Instrumentów Wsparcia „Poradnik dla
użytkowników wyrobów azbestowych” Warszawa 2008 r.
• Program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032
• Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski” 2002
• Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
• WUS Rzeszów, Podkarpackie w liczbach 2009 r.,
• Program ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego
• Plan gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego na lata 20082011 z uwzględnieniem lat 2012-2019
• WIOŚ Rzeszów, „Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim
w 2009 roku”
• Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera www.imp.lodz.pl
• Urząd Marszałkowski
• www.wrotapodkarpackie.pl
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PROJEKT
UCHWAŁA NR ……..
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ........................................
w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej i zawarcia Umowy o współpracy
międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita
Polska) a Województwem Zadarskim (Republika Chorwacji).

Na podstawie art. 18 pkt 14 w związku z art. 77 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn.
zm.);

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw zagranicznych wyraża się zgodę
na podjęcie inicjatywy zagranicznej i zawarcie Umowy o współpracy
międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim (Rzeczpospolita Polska)
a Województwem Zadarskim (Republika Chorwacji). Projekt Umowy stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwałę oraz kopię zawartej Umowy przekazuje się:
1) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych,
2) ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

PROJEKT
Uzasadnienie
do uchwały w sprawie podjęcia inicjatywy zagranicznej i zawarcia Umowy
o współpracy międzyregionalnej między Województwem Podkarpackim
(Rzeczpospolita Polska) a Województwem Zadarskim (Republika Chorwacji).

W dniu 28 lutego 2011 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął
uchwałę (nr VI/78/11) w sprawie podjęcia współpracy międzyregionalnej między
Województwem Podkarpackim a Województwem Zadarskim (Republika Chorwacji).
Projekt

Umowy

o

współpracy

między

Województwem

Podkarpackim

a Województwem Zadarskim, który stanowił załącznik do ww. uchwały został
następnie

poddany

konsultacjom

z

Ministerstwem

Spraw

Zagranicznych

Rzeczypospolitej Polskiej oraz partnerem chorwackim. Załączony do przedmiotowej
uchwały projekt Umowy o współpracy międzyregionalnej między Województwem
Podkarpackim a Województwem Zadarskim uzyskał zgodę Ministra Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej na jego podpisanie.
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Załącznik do Uchwały Nr ……………..…
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia …………………………….

Umowa o współpracy międzyregionalnej
między
Województwem Podkarpackim a Województwem Zadarskim

Województwo Podkarpackie (Rzeczpospolita Polska), reprezentowane przez
Mirosława Karapytę, Marszałka Województwa Podkarpackiego,
i
Województwo Zadarskie (Republika Chorwacji),
Stipe Zrilića, Żupana Województwa Zadarskiego,

reprezentowane

przez

zwane dalej Stronami, uwzględniając postanowienia,
 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Chorwacji w sprawie
wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia
21 lutego 1995 r.,
 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Chorwacji o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, sporządzonej
w Zagrzebiu dnia 14 września 1995 r.,
 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Chorwacji o współpracy w dziedzinie Turystyki, sporządzonej w Zagrzebiu
dnia 18 maja 1996 r.,
 Europejskiej Konwencji Ramowej o Współpracy Transgranicznej między
Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi, przyjętej w Madrycie w dniu 21 maja
1980 r.,
oraz dążąc do:
 nawiązywania i rozwoju efektywnej współpracy między społeczeństwami,
organizacjami społecznymi i przedsiębiorstwami Województwa Podkarpackiego
i Województwa Zadarskiego,
uzgadniają, co następuje:
Artykuł 1
Strony będą rozwijać współpracę na zasadach dialogu, partnerstwa i wzajemnych
korzyści.
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Artykuł 2
Współpraca odbywać się będzie w następujących dziedzinach:
− rozwój przedsiębiorczości, handlu, inwestycji i innych form kooperacji
gospodarczej,
− kultura i sztuka
− edukacja, sport i wymiana młodzieży,
− turystyka,
− ochrona środowiska i rolnictwo,
− ochrona zdrowia.
Jednocześnie Strony przewidują możliwość rozszerzenia współpracy o inne
dziedziny, będące w zakresie zainteresowania i kompetencji obu Stron.
Artykuł 3
Strony będą wspierać:
− wymianę informacji o możliwościach inwestycyjnych w Województwie
Podkarpackim i Województwie Zadarskim,
− wymianę informacji dotyczących regulacji w zakresie współpracy
gospodarczej i handlowej,
− udział w targach branżowych i wystawach handlowych organizowanych
w obu województwach,
− współpracę pomiędzy podmiotami z Województwa Podkarpackiego
i Województwa Zadarskiego w zakresie realizacji uzgodnionych programów
pomiędzy Stronami,
− działania na rzecz wzajemnej promocji poprzez m.in. oraz prezentację
potencjału i walorów obu regionów.
Artykuł 4
Strony będą wzajemnie przekazywać informacje dotyczące realizacji zadań
wynikających z niniejszej Umowy oraz informacje dotyczące zmian w prawie
wewnętrznym państw obu Stron, mogących mieć wpływ na realizację niniejszej
Umowy.
Artykuł 5
W celu realizacji postanowień niniejszej Umowy, Strony powołają wspólną Grupę
Roboczą, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie, realizację i koordynację
wspólnych przedsięwzięć.
Artykuł 6
Współpraca pomiędzy Stronami prowadzona będzie zgodnie z porządkiem prawnym
i wewnętrznymi przepisami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Chorwacji.
Artykuł 7
Zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej i będą stanowić aneksy
do niniejszej Umowy.
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Artykuł 8
Kwestie sporne związane z interpretacją i stosowaniem postanowień niniejszej
Umowy będą rozstrzygane w drodze wzajemnych konsultacji Stron.
Artykuł 9
1.

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zawarta jest na czas
nieokreślony.

2.

Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę, zawiadamiając o tym w formie
pisemnej drugą Stronę. Wypowiedzenie wejdzie w życie pierwszego dnia
miesiąca następującego po upływie dwóch miesięcy od daty otrzymania
zawiadomienia przez Stronę.

3.

Wygaśnięcie niniejszej Umowy nie wpłynie na realizację projektów
i programów, rozpoczętych w oparciu o postanowienia niniejszej Umowy, o ile
Strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej.

Umowę sporządzono w …………………… dnia…………..………………..……….,
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim, chorwackim
i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne i posiadają
jednakową moc. W przypadku rozbieżności przy interpretacji, tekst angielski będzie
rozstrzygający.

W imieniu
Województwa Podkarpackiego

W imieniu
Województwa Zadarskiego

Mirosław Karapyta
Marszałek

Stipe Zrilić
Żupan
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PROJEKT
UCHWAŁA NR ............/ ............./.........
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ...............................
w sprawie przystąpienia do aktualizacji
Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.
Na podstawie art. 11 i art. 12a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:
§1
1. Przystępuje się do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na
lata 2007 – 2020 przyjętej uchwałą nr L/932/10 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 23 sierpnia 2010 r.
2. Zasady, tryb i harmonogram aktualizacji Strategii o której mowa w ust. 1 określa
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała podlega
Podkarpackiego.

opublikowaniu

w

Dzienniku

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Urzędowym

Województwa
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Uzasadnienie
Obowiązująca obecnie, zaktualizowana Strategia rozwoju województwa
podkarpackiego na lata 2007-2020 została przyjęta przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego w sierpniu 2010 r. Proces jej aktualizacji był zainicjowany zmianami
prawnymi dot. kształtu strategii wojewódzkich, wprowadzonych ustawą z dnia
7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności, m.in. do ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju oraz ustawy o samorządzie województwa, które spowodowały
konieczność uwzględnienia nowych zapisów w Strategii rozwoju województwa
podkarpackiego na lata 2007-2020. Zgodnie z przyjętym wówczas przez Zarząd
Województwa Podkarpackiego zakresem aktualizacji, wprowadzone zmiany miały
przede wszystkim charakter porządkujący, polegający na dostosowaniu układu
dokumentu do nowych wymogów ustawowych.
Jednym
z
podstawowych
wymogów
wprowadzonych
przez
ww. znowelizowane przepisy był obowiązek wydzielenia w aktualizowanych
dokumentach strategicznych okresu programowania zgodnego z horyzontem
czasowym Strategii Rozwoju Kraju, tj. do 2015 roku. Ponieważ Strategia rozwoju
województwa podkarpackiego obejmuje okres do 2020, wydzielono w niej zadania,
które powinny być realizowane do i po 2015 r. Prowadzone prace były dobrą okazją
do szczegółowej analizy dotychczasowych zapisów, zarówno w części
diagnostycznej dokumentu, jak też w zakresie rozwiązań programowych oraz
wprowadzenia zmian uwzględniających aktualne, wewnętrzne i zewnętrzne
uwarunkowania rozwoju społeczno - gospodarczego regionu. Aktualizacja ta nie
miała natomiast na celu radykalnej zmiany dotychczasowego kształtu programowego
dokumentu, tj. wprowadzania zasadniczych zmian w zakresie celów strategicznych
odnoszących się do podstawowych obszarów rozwojowych.
Niezależnie od przeprowadzonej aktualizacji, ze względu na finalizowanie prac
nad krajowymi dokumentami strategicznymi, które wprowadzają istotne zmiany do
systemu zarządzania rozwojem kraju będące konsekwencją m.in. uwzględnienia
wniosków z toczącej się debaty nad przyszłością polityki spójności po 2013 r.,
powstaje konieczność ponownej weryfikacji obowiązującej obecnie Strategii rozwoju
województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz jej aktualizacji pod kątem
spójności z krajowymi i unijnymi dokumentami.
Planowanie strategiczne na poziomie regionalnym powinno być ściśle
powiązane z planowaniem polityki rozwoju i polityki regionalnej na poziomie kraju,
niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do dostosowania prowadzonej przez
samorząd województwa polityki rozwoju do nowych wymogów, uwarunkowań
i wyzwań rozwojowych.
Obowiązek dostosowania strategii regionalnych do krajowych dokumentów
strategicznych wynika z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84,
poz. 712 i Nr. 157, poz. 1241).
Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie województwa strategie rozwoju
województw (SRW) powinny być spójne z następującymi krajowymi dokumentami
strategicznymi:

wróć



Długookresową Strategią Rozwoju Kraju (DSRK) oraz Średniookresową
Strategią Rozwoju Kraju (ŚSRK) – obecnie trwają prace nad obydwoma
dokumentami,



9 tzw. zintegrowanymi strategiami rozwoju z uwzględnieniem wymiaru
terytorialnego - obecnie trwają prace nad dokumentami, przyjęta została tylko
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, która ma zasadnicze
znaczenie dla strategii regionalnych,



Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 - MRR zakłada, że
przyjęcie dokumentu nastąpi w maju br.

Dodatkowo na aktualizację SRW wpływ mają także przepisy ustawy
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która w art. 12a. ust. 7 wprowadza
obowiązek aktualizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju co najmniej raz na
cztery lata. Pociąga to za sobą obowiązek każdorazowej weryfikacji strategii
regionalnych pod kątem spójności z ŚSRK oraz ewentualnej aktualizacji w przypadku
stwierdzenia braku takiej spójności.
Kolejnym istotnym czynnikiem, który przemawia za podjęciem aktualizacji
Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 jest prowadzona
obecnie debata nad przyszłością polityki spójności po 2013 roku (wnioski z niej
płynące znalazły odzwierciedlenie w V Raporcie Kohezyjnym) oraz przyjęta strategia
Europa 2020. Cele rozwojowe określone w niniejszych dokumentach oraz wnioski
z nich wypływające wymagają uwzględnienia w Strategii rozwoju województwa
podkarpackiego na lata 2007-2020.
Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, znaczenia nabiera zsynchronizowanie
procesu opracowywania regionalnych i krajowych dokumentów strategicznych
i zachowanie spójności z nowymi zasadami, celami i ramami wdrażania polityki
spójności po roku 2013. Właściwe i terminowe uwzględnienie tych kwestii na
poziomie krajowym i regionalnym pozwoli na wykorzystanie instrumentów polityki
spójności do realizacji celów polityki rozwoju kraju i polityki regionalnej.
Mając na uwadze powyższe uwarunkowania wskazane jest, aby
zaktualizowana Strategia rozwoju województwa podkarpackiego została przyjęta po
akceptacji krajowych dokumentów strategicznych przez rząd, a przed rozpoczęciem
negocjacji z KE programów operacyjnych w ramach przyszłej perspektywy
finansowej UE. Zgodnie art. 11e ustawy o samorządzie województwa strategie
regionalne powinny być dostosowane do krajowych dokumentów strategicznych w
terminie 9 miesięcy od przyjęcia ostatniego z nich. W związku z tym konieczne jest
niezwłoczne rozpoczęcie prac zmierzających do aktualizacji Strategii rozwoju
województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.
Oficjalnym rozpoczęciem tych prac będzie przyjęcie przez Sejmik
Województwa Podkarpackiego uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji
Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz określenie
zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii rozwoju województwa
podkarpackiego na lata 2007-2020. Obowiązek określenia tych zasad wynika z art.
12a ustawy o samorządzie województwa.
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Załącznik do Uchwały Nr .../.../2011
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia ... 2011r.

Zasady, tryb i harmonogram
podkarpackiego na lata 2007-2020.

aktualizacji

Strategii

rozwoju

województwa

I. Zasady aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 20072020.
Dokument będzie opracowywany w oparciu o niżej wymienione zasady:
1) Spójności:
- z dokumentami strategicznymi opracowanymi na poziomie UE oraz krajowym, a
zwłaszcza Strategią UE 2020, rozporządzeniami UE, długookresową i średniookresową
strategiami rozwoju kraju (Strategia Rozwoju Kraju), Krajową Strategią Rozwoju
Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie (KSRR), Strategią Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 i Koncepcją Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 oraz strategiami zintegrowanymi;
W celu zapewnienia jednolitego podejścia samorządów w procesie dostosowywania strategii
regionalnych do dokumentów krajowych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało
Przewodnik do aktualizacji strategii rozwoju województw zgodnie z KSRR, który wskazuje
najistotniejsze obszary strategii, które wymagają przełożenia na zapisy strategii regionalnych
oraz udziela wskazówek dotyczących sposobu ich uwzględnienia.
- z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym - tematyczne strategie
rozwoju oraz programy wojewódzkie będą stanowiły rozwinięcie i uszczegółowienie ogólnych
kierunków rozwoju regionu zawartych w strategii rozwoju województwa. Szczególne
znaczenie ma zachowanie spójności Strategii z Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa;
2) Partnerstwa - w proces przygotowania strategii będą włączone możliwie wszystkie
zainteresowane instytucje i organizacje publiczne oraz przedstawiciele środowisk społecznogospodarczych. Zasada ta będzie realizowana poprzez udział przedstawicieli tych
podmiotów w pracach poszczególnych zespołów zadaniowych oraz w konsultacjach
społecznych dokumentu. Takie podejście ma na celu uzyskanie konsensusu i większej
identyfikacji różnych instytucji i osób z opracowywaną strategią regionalną i jest zgodne
z ideą wieloszczeblowego zarządzania;
3) Trwałego i zrównoważonego rozwoju – rozumianej jako taki rozwój społecznogospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych , gospodarczych
i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych
procesów przyrodniczych.
II. Tryb aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020.
Komórką odpowiedzialną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego za
organizowanie i koordynowanie procesu opracowania aktualizacji Strategii rozwoju
województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 jest Departament Strategii i Planowania
Przestrzennego. Prace Departamentu merytorycznie będzie wspierać Zespół Roboczy
powołany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, ekspert zewnętrzny powołany
w oparciu o przeprowadzenie procedury zamówień publicznych oraz zespoły zadaniowe.
W ramach tego procesu zakłada się również szeroką współpracę z partnerami społecznogospodarczymi oraz wykorzystanie ekspertyz, w tym zleconych na potrzeby aktualizacji
Strategii.
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Najważniejsze etapy prac nad
podkarpackiego na lata 2007-2020.

aktualizacją

Strategii

rozwoju

województwa

1. Prace przygotowawcze
- Przyjęcie przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwały w sprawie
przystąpienia do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata
2007-2020.
- Powołanie Zespołu Roboczego.
W drodze uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego powołany zostanie Zespół
Roboczy składający się z przedstawicieli Departamentów merytorycznych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz samorządowych jednostek
organizacyjnych.
- Powołanie eksperta zewnętrznego odpowiedzialnego za merytoryczny nadzór nad
opracowaniem projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata
2007-2020.
- Przyjęcie Założeń aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata
2007-2020.
Dokument pn.: Założenia aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego będzie
określał najważniejsze kierunki i zasady przyjęte w procesie aktualizacji Strategii. Do
najważniejszych aspektów będzie należało uwzględnienie efektów prac w zakresie
formułowania polityki regionalnej na poziomie krajowym oraz UE. Dokument zostanie
przygotowany przez Zespół Roboczy i przyjęty w drodze uchwały Zarządu Województwa
Podkarpackiego.
- Powołanie zespołów zadaniowych
Zespół Roboczy określi zakres prac poszczególnych zespołów zadaniowych. Zadaniem
zespołów będzie: opracowanie diagnozy, wyzwań i uwarunkowań, określenie trendów
rozwojowych, zaproponowanie celów, działań i wskaźników monitoringowych w zakresie
wybranego tematu/obszaru.
Zespoły będą się zbierać w zależności od potrzeb, a ich pracą będą kierowali
przewodniczący zespołów zadaniowych, wskazani przez Zespół Roboczy. Do zakresu
obowiązków przewodniczących będzie należało między innymi: kierowanie pracą danego
zespołu, redakcja raportu cząstkowego, uczestnictwo w konsultacjach społecznych.
2. Określenie wizji rozwoju regionu oraz celów rozwojowych
- Określenie najważniejszych potencjałów rozwojowych województwa, wizji
przyszłości, celów oraz propozycji działań
Na podstawie pierwszego etapu prac zespołów zadaniowych Zespół Roboczy zidentyfikuje
najważniejsze potencjały wewnętrzne województwa oraz zaproponuje wizję rozwoju
województwa, wynikającą z analizy potencjałów oraz uwarunkowań zewnętrznych. W
ramach zespołów zadaniowych zaproponowane zostaną również cele strategiczne i
propozycje kierunków działań, których realizacja umożliwi osiągnięcie poszczególnych celów
i wykorzystanie danego potencjału. Ustalenie celów strategicznych i kierunków działań
nastąpi w trakcie prac Zespołu Roboczego.
3. Redakcja projektu tekstu, konsultacje i uzgodnienia
- Redakcja tekstu wstępnego projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa
podkarpackiego na lata 2007-2020
Efektem prac poszczególnych zespołów zadaniowych oraz przeprowadzonych ekspertyz
zewnętrznych będzie projekt zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego
na lata 2007-2020 zawierający wszystkie niezbędne elementy wskazane w ustawie
o zasadach powadzenia polityki rozwoju.
- Przeprowadzenie postępowania w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
wstępnego projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego
na lata 2007-2020
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Wstępny projekt zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata
2007-2020 będzie podlegał akceptacji Zarządu Województwa Podkarpackiego. Następnie
zostanie przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
projektu dokumentu.
- Przeprowadzenie konsultacji wstępnego projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju
województwa podkarpackiego na lata 2007-2020
Wstępny projekt zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata
2007-2020 będzie poddany konsultacjom społecznym z udziałem wszystkich
zainteresowanych instytucji i organizacji publicznych oraz przedstawicieli środowisk
społeczno-gospodarczych.
- Redakcja tekstu i przyjęcie ostatecznego projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju
województwa podkarpackiego na lata 2007-2020
Po rozważeniu uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych oraz wniosków
z przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
opracowany zostanie ostateczny projekt zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa
podkarpackiego na lata 2007-2020. Zostanie on zatwierdzony przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego i skierowany pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
- Uchwalenie zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata
2007-2020
Ostateczna wersja zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata
2007-2020 zostanie przyjęta w drodze uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
III Ramowy harmonogram prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa
podkarpackiego na lata 2007-2020
Lp. Zadanie
Organ/jednostka odpowiedzialna za
realizację zadania
Prace przygotowawcze
II kw. 2011 r.
1.
Przyjęcie uchwały w sprawie
Sejmik Województwa Podkarpackiego
przystąpienia do aktualizacji Strategii
rozwoju województwa podkarpackiego
na lata 2007-2020.
2.
Powołanie Zespołu Roboczego
Zarząd Województwa Podkarpackiego
III kw. 2011 r.
3
Powołanie eksperta zewnętrznego
Zarząd Województwa Podkarpackiego
4.
Opracowanie i przyjęcie Założeń
Zespół Roboczy/Zarząd Województwa
aktualizacji Strategii rozwoju
Podkarpackiego
województwa podkarpackiego na lata
2007-2020
5.
Powołanie zespołów zadaniowych
Zespół Roboczy
Określenie wizji rozwoju regionu oraz celów i priorytetów rozwojowych
IV kw. 2011 r. – II kw. 2012 r.
6.
Określenie wizji rozwoju regionu,
Zespół Roboczy/zespoły zadaniowe/ekspert
opracowanie diagnozy, celów
zewnętrzny
strategicznych oraz priorytetów i
kierunków rozwoju
Redakcja projektu tekstu, konsultacje i uzgodnienia
II kw. 2012 r.
7.
Redakcja wstępnego projektu
Departament Strategii i Planowania
zaktualizowanej Strategii rozwoju
Przestrzennego/ ekspert zewnętrzny
województwa podkarpackiego na lata
2007-2020
8.
Przeprowadzenie postępowania w
Departament Strategii i Planowania
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sprawie oceny oddziaływania na
środowisko wstępnego projektu
zaktualizowanej Strategii
III kw. 2012 r.
9.
Konsultacje wstępnego projektu
zaktualizowanej Strategii rozwoju
województwa podkarpackiego na lata
2007-2020
IV kw. 2012 r.
10. Redakcja ostatecznego projektu
zaktualizowanej Strategii rozwoju
województwa podkarpackiego na lata
2007-2020.
11. Przyjęcie zaktualizowanej Strategii
rozwoju województwa podkarpackiego
na lata 2007-2020
12. Uchwalenie zaktualizowanej Strategii
rozwoju województwa podkarpackiego
na lata 2007-2020

Przestrzennego/ ekspert zewnętrzny

Departament Strategii i Planowania
Przestrzennego/ ekspert zewnętrzny

Zespół Roboczy/ ekspert zewnętrzny /
Departament Strategii i Planowania
Przestrzennego
Zarząd Województwa Podkarpackiego
Sejmik Województwa Podkarpackiego
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PROJEKT
UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia
zmieniająca uchwałę w sprawie programu wspierania
edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.
Na podstawie art. 9 oraz art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1),
art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. 2),
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr XXXII/589/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca
2009 r. w sprawie programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić
talentu”, zmienionej uchwałą nr XLI/789/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. oraz uchwałą
nr L/960/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej
uchwały,
2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
§2
Do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów złożonych i nierozpatrzonych do
dnia wejścia w życie uchwały, stosuje się postanowienia niniejszej uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1206, Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr
106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 148, poz. 991.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr
281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr
115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.
1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705,
z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857
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Załącznik nr 1
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
2011 r.

Regulamin określający zasady i tryb przyznawania stypendiów
dla uzdolnionej młodzieży w województwie podkarpackim
§1
1. Stypendium może zostać przyznane uczniowi, zamieszkałemu na terenie
województwa podkarpackiego i uczącemu się w szkole gimnazjalnej lub
ponadgimnazjalnej.
2. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia posiadającego
szczególne osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki. Stypendium może być
przyznane uczniowi, którego zainteresowania wykraczają poza szkolny program,
i który może poszczycić się znaczącymi i udokumentowanymi osiągnięciami
artystycznymi.
3. Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań
oraz umożliwiać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (np.:
konkursach, festiwalach, turniejach itp).
4. Stypendium może być udzielone uczniowi, który udokumentuje uzyskane
osiągnięcia.
§2
1. Przy ocenie kandydata ubiegającego się o stypendium pod uwagę może być
brana sytuacja rodzinna ucznia (np. rodzina niepełna – brak ojca, matki, obojga
rodziców, rodzina wielodzietna, wychowywanie się w domu dziecka, ciężka,
przewlekła choroba w rodzinie).
2. Uczniowi otrzymującemu za te same osiągnięcia stypendia finansowane z innych
źródeł, stypendium nie przysługuje.
§3
1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły,
wychowawca lub inny nauczyciel prowadzący, rodzice, opiekunowie prawni lub
uczeń pełnoletni.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) dane osobowe ucznia,
2) informację o dotychczasowych osiągnięciach,
3) program ze szczegółowym harmonogramem jego realizacji w okresie
pobierania stypendium oraz spodziewane wyniki jego realizacji,
4) inne istotne informacje uzasadniające wniosek o przyznanie stypendium,
5) nazwę/dane osobowe podmiotu zgłaszającego (wnioskodawcy),
6) informacje o szkole.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokumentację osiągnięć w postaci poświadczonych za zgodność z oryginałem
kserokopii zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów,
2) rekomendację
szkoły
(dyrektora,
wychowawcy
lub
nauczyciela
prowadzącego),

3) dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodzinną (np.: z MOPS-u, wróć
szpitala,
szkoły itp.),
4) oświadczenie o niepobieraniu za te same osiągnięcia stypendium
finansowanego z innego źródła (podpisane przez ucznia pełnoletniego lub
opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej).
4. Wnioski wypełnione komputerowo, należy składać do dnia 30 czerwca danego
roku.
5. Wnioski kierować należy do Zarządu Województwa Podkarpackiego za
pośrednictwem Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu lub przesłać na adres
korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.
6. Wnioski niekompletne, wypełnione ręcznie, nieuzupełnione w wymaganym
terminie lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§4
1. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa po zasięgnięciu opinii Komisji
Stypendialnej.
2. Komisję Stypendialną powołuje Zarząd Województwa.
3. Stypendia przyznaje się na okres 10 miesięcy, od dnia 1 września do dnia 30
czerwca następnego roku. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł.
4. Informacja o przyznaniu uczniowi stypendium zostanie przekazana pisemnie do
wnioskodawcy oraz dyrektora szkoły. Wykaz stypendystów zostanie umieszczony
na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
5. Sposób wypłaty stypendium oraz zobowiązania stypendysty normuje umowa
stypendialna. W przypadku ucznia niepełnoletniego umowę w jego imieniu
podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
6. Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku przerwania nauki z powodu:
1) skreślenia z listy uczniów,
2) rezygnacji z nauki.
7. Przerwanie nauki przez Stypendystę oznacza utratę prawa do pobierania
kolejnych kwot stypendium.
8. Wnioskujący o stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 zobowiązany jest
poinformować Zarząd Województwa o fakcie przerwania nauki w miesiącu
przerwania nauki.
9. W przypadku określonym w ust. 6 umowa wygasa odpowiednio z dniem
skreślenia z listy uczniów lub rezygnacji z nauki.
10. Nie zgłoszenie Zarządowi Województwa faktu przerwania nauki oraz pobieranie
kolejnych kwot stypendium będzie podstawą do żądania zwrotu nienależnie
pobranych środków finansowych wraz z odsetkami liczonymi w wysokości
określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia przerwania nauki.
§5
1. Stypendysta ma obowiązek złożenia sprawozdania końcowego z realizacji
programu stypendialnego. Sprawozdanie winno być wypełnione komputerowo na
określonym wzorze sprawozdania, dostępnym na stronie internetowej Urzędu
oraz złożone do Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w terminie do końca
następnego miesiąca po wypłaceniu ostatniej kwoty stypendium.
2. Złożone kserokopie dokumentów, zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów nie będą
zwracane wnioskodawcy.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
2011 r.

1.

2.

3.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Regulamin określający zasady i tryb przyznawania nagród pieniężnych
młodzieży województwa podkarpackiego
§1
Nagroda pieniężna może być przyznana uczniowi szkoły gimnazjalnej lub
ponadgimnazjalnej, który w poprzednim roku szkolnym został laureatem
ogólnopolskich lub międzynarodowych olimpiad przedmiotowych, konkursów lub
turniejów.
Nagroda pieniężna może być przyznana również zdobywcom w poprzednim roku
szkolnym pierwszych miejsc w olimpiadach, konkursach i turniejach o zasięgu
wojewódzkim.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o konkursach, turniejach i olimpiadach należy
przez to rozumieć konkursy, turnieje i olimpiady organizowane na podstawie
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad (Dz.U. z 2002 Nr 13 poz. 125 z późn. zm.).
§2
Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić dyrektor szkoły.
Wniosek, o którym mowa w ust.1, powinien zawierać:
1) dane osobowe ucznia,
2) informacje o wygranej olimpiadzie, konkursie, turnieju,
3) rekomendację szkoły oraz inne istotne informacje uzasadniające wniosek
o przyznanie nagrody,
4) informacje o szkole.
Do wniosku dołączyć należy kserokopię dyplomu lub innego dokumentu
poświadczającego udział w olimpiadzie, konkursie, turnieju, potwierdzoną za
zgodność z oryginałem.
Wnioski, wypełnione komputerowo, należy składać do dnia 15 września danego
roku.
Wnioski kierować należy do Zarządu Województwa Podkarpackiego za
pośrednictwem Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu lub przesłać na adres
korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.
Wnioski niekompletne, złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4,
wypełnione ręcznie, nieuzupełnione w wyznaczonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Złożone kserokopie dokumentów, zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów nie będą
zwracane wnioskodawcy.
§3

1. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
2. Informacja o przyznaniu uczniowi nagrody zostanie mu przekazana pisemnie za
pośrednictwem dyrektora szkoły.
3. Wykaz nagrodzonych uczniów zostanie umieszczony na stronie internetowej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
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UZASADNIENIE

Po zmianach, jakie wprowadza Regulamin Organizacyjny Urzędu
Marszałkowskiego oraz po przeanalizowaniu wpływających dotychczas wniosków,
istnieje potrzeba zmiany i doprecyzowania określonych zapisów w programie
wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.
Niniejszy projekt wprowadza zmiany w załącznikach do uchwały Sejmiku
Województwa Podkarpackiego w sprawie w/w programu.
Zmiany zawarte w niniejszym projekcie to:
1) zmieniono nazwę Departamentu, zgodnie ze zmianą w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego,
2) uzupełniono zapis mówiący o tym, że wnioski niekompletne, nieuzupełnione
w wymaganym terminie, wypełnione ręcznie, złożone po terminie nie będą
rozpatrywane,
3) dodano zapis mówiący o tym, że złożone kserokopie dokumentów wraz
z wnioskiem o przyznanie stypendium oraz z wnioskiem o przyznanie nagrody
pieniężnej nie będą zwracane wnioskodawcy,
4) dodano zapis mówiący o tym, że przez konkursy, olimpiady i turnieje rozumie się
wszystkie konkursy, olimpiady i turnieje, które są organizowane na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad.
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- projekt UCHWAŁA Nr ..............
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia .................... 2011 r.
w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa
Małopolskiego
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm) oraz art. 27 ust. 2
ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. nr 127 poz.
1066 z późn. zm)
Sejmik Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje
§1
Odmawia się uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/92/07 z dnia 28 maja 2007 r. Sejmiku
Województwa Małopolskiego w sprawie obwodów łowieckich województwa
małopolskiego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Sejmik Województwa Małopolskiego zwrócił się zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy
z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. nr 127 poz. 1066
z późn. zm.) o uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/92/07 z dnia 28 maja 2007 r. Sejmiku
Województwa

Małopolskiego

w

sprawie

obwodów

łowieckich

województwa

małopolskiego.
Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy przebiegu granicy pomiędzy obwodem
łowieckim nr 60 z terenu województwa małopolskiego i obwodem łowieckim nr 57 pk
z terenu województwa podkarpackiego. Analiza przedstawionego przebiegu granicy
wykazała niezgodność w stosunku do treści obecnie obowiązującej uchwały
Nr XXXIII/623/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie granic obwodu łowieckiego nr 57 pk.
Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą Nr XXX/443/09 z dnia 30 marca
2009 r. uzgodnił przebieg granicy obwodu łowieckiego nr 57 pk zawarty w ww.
uchwale

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego.

Następnie

Uchwałą

Nr XXXV/557/09 z 31 sierpnia 2009 r. ujednolicił granice małopolskiego obwodu
nr 60 do granic sąsiadującego z nim podkarpackiego obwodu łowieckiego nr 57 pk.
W uzasadnieniu do projektu uchwały Sejmik Województwa Małopolskiego
wskazuje, iż wnioskodawcą zmian jest Koło Łowieckie „Sokół” w Krakowie
dzierżawiące obwód łowiecki nr 60. Korekta uwzględnia zasady wyznaczania granic
obwodów łowieckich wymienione w art. 25 ustawy Prawo łowieckie tj.: optymalnego
zaspokajania potrzeb w zakresie ochrony, zachowania i rozwoju preferowanych
gatunków zwierzyny, unikania dzielenia zbiorników wodnych, ustalenia przebiegu
granic po naturalnych lub wyraźnych znakach w terenie. Zmiana granicy dotyczy
obszaru polnego obwodu łowieckiego nr 57 pk o powierzchni około 200 ha, który to
według projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, miałby się znaleźć
w granicach obwodu łowieckiego nr 60.
Analiza proponowanej korekty wykazała brak zasadności wprowadzania
zmian przebiegu granicy gdyż dotychczasowa granica pomiędzy obwodem łowieckim
nr 60 i obwodem łowiecki nr 57 pk została wyznaczona po naturalnych i wyraźnych
znakach w terenie jakimi są potok Dęba i droga Radgoszcz-Radomyśl Wielki oraz
spełnia wymogi ustawy Prawo łowieckie wymienione powyżej. Negatywną opinię
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w tej kwestii wyraził także Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego
w Rzeszowie, w którego zasięgu terytorialnym znajduje się obwód łowiecki nr 57 pk.
Zmiana granic wiązałaby się ponadto ze zmianą rejestru powierzchniowego
obwodu łowieckiego nr 57 pk, korektą wieloletniego planu łowieckiego na lata 2007 –
2017, ponowną kategoryzacją obwodu łowieckiego i wprowadzeniem aneksu do
umowy dzierżawy, która została podpisana na lata 2009-2019.
W związku z powyższym zasadne jest nieuzgodnienie projektu uchwały
Sejmiku Województwa Małopolskiego.
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UCHWAŁA Nr … / …./ 11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia …… 2011 r.

- projekt -

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa ( Dz.U.2001, Nr 142. poz. 1590 z późn. zm. ), art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223
z późn. zm ), § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz
sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz.U. 2009,
Nr 223, poz. 1780 )
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Boguchwale za 2010 rok obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r. zamykający się po stronie aktywów
i pasywów sumą 13.133.012,03 zł,
c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
wykazujący zysk netto w wysokości 561.438,56 zł przeznaczony na fundusz
statutowy,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do
31.12.2010 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 561.438,56 zł,
e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do
31.12.2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
112.241,22 zł,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Podkarpackiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
W oparciu o przepisy art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
/Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm ), § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki
finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego
(Dz.U. 2009, Nr 223, poz. 1780 ) wynika , że roczne sprawozdanie finansowe
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zatwierdza Sejmik
Województwa.
Dyrektor
Podkarpackiego
Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego
w Boguchwale przedłożył do zatwierdzenia kompletne roczne sprawozdanie finansowe
za rok 2010 wraz z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za okres
obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykonanego przez AUXILIUM AUDYT
Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków.
Zgodnie z § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia zysk netto w wysokości 561.438,56 zł został
przeznaczony na fundusz statutowy.
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Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
ul. Tkaczowa 146
36 – 040 Boguchwała
NIP:517-01-09-885

REGON:691673703

Sprawozdanie finansowe
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku
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WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
1.
a.

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

b.

Siedziba Jednostki mieści się w Boguchwale, przy ul. Tkaczowa 146

c.

Jednostka nie podlega rejestracji w krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego
a.

b.

c.

d.

Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 i zostało
sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się
przewidzieć przyszłości.
Zgodnie z wiedzą Kierownika Jednostki nie istnieją okoliczności wskazujące na
zagrożenie kontynuowania działalności przez Jednostkę.
Niniejsze sprawozdanie jest sporządzone za okres, w ciągu którego nie nastąpiło
połączenie Jednostek.
Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne
z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej
Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę
lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na
ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności
a. wartości niematerialne i prawne, środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się
według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie.
Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.
Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej
nie przekraczającej 3.500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania
ich do użytkowania.
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Na składniki aktywów co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć
przyszłości nie przynosić będą korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej
utraty wartości.
Jednostka stosuje dla podstawowych grup majątku roczne stawki amortyzacyjne określone
w ustawie z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz 654 z późn. zm.):
Posiadany rzeczowy majątek trwały podlegał ostatniej aktualizacji wyceny przeprowadzonej
na dzień 01.01.1995 r.
b. Zapasy
Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów ujmowane są
według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość rozchodu zapasów jest ustalana przy
zastosowaniu metody pierwsze weszło-pierwsze wyszło. Zapasy na dzień bilansowy
wycenione są w cenie nabycia, zakupu lub wytworzenia nie wyższych od ceny sprzedaży
netto danego składnika. Zapasy, które utraciły swoją wartość na skutek utraty wartości
handlowej i użytkowej obejmuje odpisem aktualizującym. Odpisy aktualizujące wartość
składników zapasów zalicza odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych.
c. Należności i zobowiązania
Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej
zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są
według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub
ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem
waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania,
odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.
Nie rozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się
odpowiednio według kursu kupna lub sprzedaży stosowanych w tym dniu przez bank,
z którego usług jednostka korzysta. Wycena aktywów wyrażonych w walucie obcej na dzień
bilansowy nie może przy tym być wyższa, a pasywów niższa od ich wartości przeliczonej na
walutę polską według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty
poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
d. Środki pieniężne
Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna
walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód
walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień
bilansowy środki pieniężne wycenia się według kursu kupna stosowanego przez bank,
z którego usług jednostka korzysta. Wycena bilansowa nie może być wyższa od ich wartości
przeliczonej na walutę polską wg średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień.
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Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy,
a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako koszty
operacji finansowych.
e. Kapitały
Jednostka tworzy:
Fundusz statutowy – z równowartości składników majątku, nabytych w trybie ustawy
o jednostkach doradztwa rolniczego stanowiących wyposażenie jednostki w dniu rozpoczęcia
działalności po uwzględnieniu należności i zobowiązań przejętych zgodnie z art. 20 ust. 1
ustawy.
Ponadto fundusz statutowy skorygowano o wycenione na dzień 01.01.2005r. prawo
użytkowania wieczystego gruntów.
Na fundusz statutowy przeznacza się zysk netto.
Z funduszu statutowego pokrywa się stratę netto.
Z dniem 1 stycznia 2010r. weszło w życie Rozporządzenie Ministerstwa Finansów z dnia 22
grudnia 2009r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej oraz sporządzania
planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego.
Według ww. rozporządzenia fundusz statutowy został zwiększony o fundusz rezerwowy
utworzony na podstawie dotychczasowych przepisów według stanu na dzień 31 grudnia
2009r.
f. Rezerwy na zobowiązania
Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne,
ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one
z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. W przypadku Jednostki
utworzono rezerwę na świadczenia pracownicze (emerytalne i podobne).
g. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych
Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych
w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na
ubezpieczenia majątkowe, materiały np. kalendarze.
Jednostka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy
wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Jednostki przez kontrahentów oraz
z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec
nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data zobowiązania jeszcze nie
powstała. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość
wykonanych niezafakturowanych w okresie sprawozdawczym usług oraz materiałów
i towarów.
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h. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
W przypadku Jednostki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności:
równowartość otrzymanych zaliczek z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi
w następnych okresach sprawozdawczych (biuletyny, wesela), otrzymane nieodpłatnie środki
trwałe, modernizacja środków trwałych (dachu) sfinansowana dotacją oraz zakup środków
trwałych sfinansowanych środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych w części nie
pokrytej odpisami amortyzacyjnymi.
i. Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Jednostka nie tworzy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
j. Rezerwa na przewidywane przyszłe koszty.
Jednostka tworzy rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe
zobowiązania, których terminy wymagalności nie są pewne a ich kwoty można w sposób
wiarygodny oszacować.
k. Wynik finansowy
Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności
operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku oraz wynik
na operacjach nadzwyczajnych. Jednostka stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku
finansowego.
Od 01.01.2009r. Jednostka zmieniła zasadę prezentacji otrzymanych dotacji.
W odrębnej pozycji w grupie A (Przychody netto ze sprzedaży) w rachunku zysków i strat
wykazuje otrzymane dotacje, które stanowią jedno z bezpośrednich źródeł finansowania
podstawowej działalności operacyjnej. Pozwala to na właściwe porównanie kosztów
podstawowej działalności operacyjnej z przychodami na jej finansowanie.
Takie stanowisko wyraziło Ministerstwo Finansów Departament Rachunkowości w piśmie
DR5/502/073/DKK/2008/786 z dnia 04.06.2008r.
Przychodem ze sprzedaży produktów, tj. wyrobów gotowych i usług jest kwota należna
z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem
sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku
Jednostki do przychodów ze sprzedaży produktów i usług zalicza się przede wszystkim:
przychody z usług szkoleniowych, sporządzanie planów inwestycyjnych i innych opracowań,
usługi doradcze, pomoc dla rolników w zakresie prowadzenia rachunkowości (FADN), usługi
w ramach działania PROW, sprzedaż biuletynów i innych wydawnictw, reklamy, wynajem
sal wykładowych, sprzedaż usług laboratoryjnych, ziemiopłodów, usług hotelarskich,
gastronomicznych i innych doraźnych.
Koszty sprzedanych wyrobów i usług są to koszty wytworzenia tych produktów i usług,
które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.
Przychodem ze sprzedaży towarów i materiałów jest kwota należna z tego tytułu od
odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. Momentem sprzedaży jest
przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. W przypadku Jednostki do
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przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów zalicza się przede wszystkim: sprzedaż
z kuchni, bufetu i recepcji.
Wartość sprzedanych towarów i materiałów jest to wartość sprzedanych towarów
i materiałów w cenie zakupu współmierna do przychodów ze sprzedaży z tego tytułu.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio
z normalną działalnością, wpływające na wynik finansowy.
Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty
finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice
kursowe dotyczące inwestycji rozpoczętych zwiększają wartość nabycia tych składników
majątku. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po
oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.
Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami
nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi.
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1.1.1. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
Zwiększenia
L.p.

Określenie grupy
składników majątku
trwałego

Stan
na początek
roku

Finansowane
z własnych
środków

Nabyte
nieodpłatnie

Przesunięcia
wewnętrzne

Z tytułu
aktualizacji
wartości

Razem
zwiększenia
wartości
początkowej

sprzedaż

likwidacja

Przesunięcia
wewnętrzne

Pozostałe
rozchody

Razem
zmniejszenia
wartości
początkowej

Zmniejszenia
Stan
na koniec roku

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Wartości niematerialne
i prawne

2

Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo
użytkowania
wieczystego gruntu)

c) urządzenia
techniczne i maszyny

2.563.733,15

Środki trwałe w
budowie
Inwestycje
długoterminowe

-

61.198,06

61.198,06

9.567,14

41.651,77

-

17.892,52

51.218,91

16.199.070,09

5.924.193,00

6.043.691,76

e) inne środki trwałe

4

16.189.090,94

b) budynki, lokale i
obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

d) środki transportu

3

17.892,52

5.924.193,00

6.043.691,76

40.465,38

40.465,38

10.227,25

10.227,25

2.593.971,28

572.825,79
1.084.647,24

572.825,79
20.732,68

200,00

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego
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-
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1.1.2. Szczegółowy zakres wartości umorzenia grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

2

3

4

1

Wartości niematerialne i prawne

2

Środki trwałe

17.892,52

Pozostałe
zmniejszenia

1

razem

likwidacja

Stan
na początek
roku

sprzedaż

Określenie grupy składników
majątku trwałego

Zmniejszenia

z aktualizacji
wyceny

L.p.

amortyzacja

Zwiększenia

razem

5

6

7

8

9

10

-

11

12

-

17.892,52

-

49.266,41

7.380.373,17

8.818.696,92

336.211,16

336.211,16

299.201,65

59.840,33

59.840,33

359.041,98

5.565.151,02

b) budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

2.955.603,67

140.706,15

140.706,15

3.096.309,82

2.947.381,94

c) urządzenia techniczne i
maszyny

2.388.460,64

80.181,60

80.181,60

2.460.367,49

133.603,79

448.735,10

29.915,74

29.915,74

478.650,84

94.174,95

1.001.427,36

25.567,34

25.567,34

986.003,04

78.385,22

d) środki transportu
e) inne środki trwałe

39.699,27

Wartość
netto na
koniec roku

7.093.428,42

a) grunty (w tym prawo
użytkowania wieczystego
gruntu)

9.567,14

Stan
na koniec roku

8.274,75

9.567,14

31.424,52

8.274,75

40.991,66

3

Środki trwałe w budowie

-

-

-

-

-

4

Inwestycje długoterminowe

-

-

-

-

-

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego
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1.2. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Zmiany w ciągu roku

Stan
na początku roku
obrotowego
2

1
2

Powierzchnia (m )
Wartość (tys. zł)

zwiększenia

zmniejszenia

3

4

Stan
na koniec roku
obrotowego
5

247 231

-

-

247 231

5.924.193,00

-

-

5.924.193,00

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

Zmiany w ciągu roku

Stan
na początku roku
obrotowego
2

1
Budynki, lokale i obiekty inżynierii
lądowej i wodnej

zwiększenia

zmniejszenia

3

4

Stan
na koniec roku
obrotowego
5

-

-

71.309,13

71.309,13

Środki transportu

-

-

Inne środki trwałe

-

-

71.309,13

71.309,13

Urządzenia techniczne i maszyny

Razem

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

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

1

2

3

1. Z tytułu dostaw i usług o terminie spłaty do 12 miesięcy (brutto)

39.279,29

61.983,50

- Odpisy aktualizujące wartość należności

4.344,63

8.780,70

- Należności z tytułu dostaw i usług netto

34.934,66

53.202,80

2. Należności z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych

26.301,27

208.579,74

3. Inne

590.202,60

830.476,72

Razem

651.438,53

1.092.259,26

Inne należności dotyczą: pożyczki z ZFŚS – 640.315,44, należności od ARiMR za dopłaty obszarowe i za
działanie „Korzystanie z usług doradczych” – 186.760,40, refundacja z PUP w Rzeszowie i Strzyżowie –
2.121,32, Siekaniec Sabina – wynajem – 5,30, zwrot od Komornika Sądowego w Przemyślu – 1.274,26
Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

9

wróć

Sprawozdanie finansowe 2010 – Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

3.2. Odpisy aktualizujące wartość należności

Treść
1
Należności:
a. od dłużników postawionych w stan
likwidacji lub stan upadłości
b. od dłużników w przypadku oddalenia
wniosku o ogłoszenie upadłości
c. kwestionowane przez dłużników, z
których zapłatą dłużnik zalega, a wg
oceny sytuacji majątkoweji finansowej
dłużnika, spłata należności w umownej
kwocie nie jest prawdopodobna
d. stanowiące
równowartość
kwot
podwyższających
należności,
w
stosunku do których uprzednio
dokonano odpisu aktualizującego
e. szacowana kwota odpisu ogólnego
należności od osób fizycznych
przeterminowanych
lub
nie
przeterminowanych
o
znacznym
stopniu
prawdopodobieństwa
nieściągalności
Razem (a-e)

Stan
na początek
roku
obrotowego
2

Zwiększenia

Wykorzystanie

Rozwiązanie

Stan
na koniec roku
obrotowego

3

4

5

6

986,73

7.806,26

-

3.370,19

5.496,00

73,20

974,44
4.344,63

974,44
5.496,00

73,20

986,73

8.780,70

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Tytuły
1
1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (aktywów)
a. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
b. inne rozliczenia międzyokresowe
w tym:
- remonty
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
- poniesione koszty zakupu materiałów
- opłacone z góry prenumeraty
- koszty poniesione z tytułu ubezpieczenia OC, ubezpieczeń majątkowych
i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze
- projekty finansowane ze środków UE i budżetowych ( do rozliczenia w roku
przyszłym)
- dokumentacja projektowa remontu i aranżacji hotelu
3. Inne rozliczenia międzyokresowe
– długoterminowe
– krótkoterminowe
Razem

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Stan
na początek roku
obrotowego

Stan na koniec
roku
obrotowego

2

3

37.828,38
4.732,44
11.209,68

634.670,22
2.723,03
10.892,01

7.886,26

8.272,86

14.000,00

612.782,32
-

37.828,38

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

Treść

Fundusz statutowy

1

2

Stan na początek roku obrotowego
1.

8.179.595,75

Zwiększenia

868.180,54

– przeksięgowanie funduszu rezerwowego
2.

Zmniejszenia

143.687,98

– strata za rok 2009
Stan na koniec roku obrotowego

8.904.088,31

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

Fundusz rezerwowy

1

2

Stan na początek roku obrotowego
1.

Zmniejszenia – przeksięgowanie
funduszu rezerwowego na fundusz
statutowy

Stan na koniec roku obrotowego

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego
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6. Przeznaczenie zysku

Treść

Kwota w zł

1

2

1. Zysk za 2010 rok

561.438,56

2. Przeznaczenie zysku:
zwiększenie funduszu statutowego

561.438,56

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

Treść
1
Rezerwy na zobowiązania:
Rezerwa z tytułu
odroczonego podatku
dochodowego
b. Rezerwa na świadczenia
emerytalne i podobne
− długoterminowe
− krótkoterminowe
c. Pozostałe rezerwy
− długoterminowe
− krótkoterminowe

Stan
na początek roku
obrotowego

Zwiększenia

Wykorzystanie

Rozwiązanie

Stan
na koniec roku
obrotowego

2

3

4

5

6

a.

Razem (a+b+c)

2.441.308,00
2.091.089,00
350.219,00

44.431,00
44.431,00

3.434,00
3.434,00

2.482.305,00
2.135.520,00

2.441.308,00

44.431,00

3.434,00

2.482.305,00

Rezerwy na zobowiązania dotyczą utworzonych rezerw na odprawy emerytalne w wysokości 914.862 zł i
nagrody jubileuszowe w wysokości 1.567.443 zł dla pracowników jednostki.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego
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8. Zobowiązania krótkoterminowe
8.1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek
Treść

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

1

2

3

1. Z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy

31.998,82

81.102,89

900,57

1.388,69

-

1.194,87

4. Inne

18.435,82

28.691,93

Razem

51.335,21

112.378,38

2. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych
3. Z tytułu wynagrodzeń

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dotyczą zobowiązań za zakupione materiały i usługi.
W kwocie 81.102,89 ujęto z ewidencji na koncie „300” faktury wystawione w miesiącu styczniu 2010,
które dotyczą kosztów roku 2009 (dostawy niefakturowane na dzień bilansowy) w łącznej wysokości
25.891,81.
W kwocie zobowiązań z tytułu dostaw i usług nie ma zobowiązań przeterminowanych.
Inne zobowiązania dotyczą zabezpieczenia wykonania usług – 14.669,35 zł, kaucja za pokoje w hotelu
4.400,00 zł, zwrot zasądzonych kwot – 8.134,32 zł przez byłych pracowników, zobowiązania z tytułu
potrąconej kwoty z wynagrodzeń dla Komornika Sądowego w Rzeszowie – 1.274,26, PZU – 34,00 zł,
180,00 – ZFŚS.
8.2. Fundusze specjalne
Dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
9. Rozliczenia międzyokresowe
9.1. Inne rozliczenia międzyokresowe.
Tytuły

Stan
na początek roku
obrotowego

1

2

1. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
– równowartość modernizacji środków trwałych sfinansowanych
dotacją celewą po odpisaniu amortyzacji
– równowartość śr. trwałych nieodpłatnie przekazanych dla PODR
po odpisaniu amortyzaji
– równowartość śr. trwałych sfinansowanych środkami
pomocowymi po odpisaniu amortyzacji
Zaliczki na poczet usług:
– biuletyny z wysyłką
– usługi gastronomiczne
– usługi – doświadczenia polowe
Razem

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

Stan na koniec
roku
obrotowego
3

-

-

194.076,18

188.830,88

33.635,68

23.657,87

15.423,24

5.508,30

98,73
3.738,34

21.555,78
467,29
459,02

246.972,17

240.479,14

13

Sprawozdanie finansowe 2010 – Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

wróć

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

10. Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży produktów, (sprzedaż krajowa):
działalność szkoleniowa

238.862,53

zbieranie danych rachunkowych FADN

541.000,00

usługi doradcze – działania PROW 2007-2013
(wnioski o pomoc, przygotowanie planu rozwoju gospodarstwa,
przygotowanie wniosku o płatność)
działanie: korzystanie z usług doradczych

2.481.764,12
1.166.325,00

działalność wydawnicza i poligraficzna

96.702,01

sporządzanie planów inwestycyjnych i innych opracowań

56.526,89

sprzedaż ziemiopłodów i usług rolniczych

58.959,98

usługi laboratoryjne

1.437,69

usługi hotelowe i gastronomiczne

317.974,87

wynajem sal wykładowych i innych, sprzętu oraz powierzchni wystawowych

342.245,43

projekt szkoleniowy

558.577,51

badanie opryskiwaczy

82.894,74

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

135.217,70
6.078.488,47

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (kuchnia, bufet, recepcja)
Dotacja celowa

479.306,85
11.186.000,00

11. Pozostałe przychody operacyjne
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

1.047,50

środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
na realizację umów o dofinansowanie z projektów
w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”

4.927,80

płatności obszarowe (ARiMR)

14.740,40

refundacja z Powiatowych Urzędów Pracy dla zatrudnionych
w ramach prac interwencyjnych

8.154,04

amortyzacja od nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych,
sfinansowanych dotacją i środkami pomocowymi

25.138,05

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

14

Sprawozdanie finansowe 2010 – Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

wróć

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

pozostałe przychody operacyjne
(odszkodowania, zwrot kosztów postępowania sądowego, końcówki VAT, ZUS,
sprzedaż złomu, spłata aktualizowanych należności itp.)
Razem

8.536,32
62.544,11

12. Pozostałe koszty operacyjne
aktualizacja wartości należności

5.496,00

podatek VAT – korekta

19.221,00

podatek VAT od przekazanych nagród

1.289,52

koszty postępowania sądowego

768,42

koszty napraw powypadkowych

606,56

umorzone należności

13.310,00

inne koszty operacyjne (koszty sprzedaży z magazynu, końcówki VAT)
Razem

174,68
40.866,18

13. Przychody finansowe
odsetki od lokat
odsetki pozostałe

82.524,93
1.685,71
Razem

84.210,64

14. Rozliczanie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym
od wyniku finansowego brutto.
zysk brutto

565.326,56

przychody nie stanowiące przychodów podatkowych (-)

646.346,58

koszty księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów(+)

11.461.525,91

dochód - art. 7 ust. 2

11.380.505,89

dochód wolny

11.360.042,89

Z tego:
art. 17 ust. 1 pkt 4 w części przeznaczonej na cele statutowe

174.042,89

pozostałe dochody (dotacje) - art. 17 ust. 1 pkt. 47

11.186.000,00

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego
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dochód do opodatkowania
(dochód ze sprzedaży wyrobów alkoholowych powyżej 1,5%
oraz wyrobów tytoniowych)

20.463,00

podatek dochodowy (19%)

3.888,00

zysk netto
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15. Zatrudnienie
15.1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie

Przeciętna liczba
zatrudnionych w roku
obrotowym 2009

Przeciętna liczba
zatrudnionych w roku
obrotowym 2010

1

2

3

342

333

- Kierownicy Ośrodka

3

3

- Kierownicy Działów i Zespołów Doradzców

30

29

- Specjaliści zakładowi

43

44

- Specjaliści powiatowi

78

75

- Doradcy gminni

133

130

- Personel administracji, ekonomiczny i
techniczny

32

35

- Pracownicy gospodarczy i obsługi

23

17

Pracownicy ogółem

Pracownicy przebywający na urlopach bezpłatnych i wychowawczych wg stanu na 31 grudnia:
 2009r.
- 19 osób
 2010r.
- 19 osób
15.2. Wynagrodzenie wypłacone osobom wchodzącym w skład organu zarządzającego
12 miesięcy do
31.12.2009
31.12.2010
wynagrodzenie dyrekcji

326.652,00

337.635,00

w okresie sprawozdawczym członkom dyrekcji nie udzielano pożyczek i świadczeń o podobnym
charakterze.
16. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania Sprawozdania Finansowego
- za obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego: 7.930,00 zł brutto.

Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
sporządzony za okres 01.01.2010r.do 31.12.2010r.
(metoda pośrednia)

wróć
jednostka obliczeniowa : zł

Wiersz

Wyszczególnienie

A.
I.
II.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+/- II)
Przepływy środków pieniężnych z działalnosci inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchmości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( I-II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat
do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie udziałów (akcji) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli.
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
B.
I.
1.
2.
3.

4.
II.
1.
2.
3.

4.
III.
C.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III.
D.
E.
F.
G.

Dane za rok
bieżący
poprzedni
561 438,56
-615 481,72
336 211,16

-143 687,98
422 586,65
389 710,44

-1 047,50
40 997,00
-19 572,29
-440 820,73
72 085,51
-603 334,87

-1 000,00
-81,00
5 969,82
110 956,79
8 394,45
-91 363,85

-54 043,16

278 898,67

3 000,00
3 000,00

1 000,00
1 000,00

61 198,06
61 198,06

69 494,53
69 494,53

-58 198,06

-68 494,53

-112 241,22
-112 241,22

210 404,14
210 404,14

2 625 943,86
2 513 702,64
192 187,20

2 415 539,72
2 625 943,86
231 110,70

Sporządzono dnia 22.03.2011r.………………………………….

…………………………………………………….

………………………….……………..

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

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

wróć

wróć
Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r.
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Stan na koniec
bieżącego roku
obrotowego
3

Stan na koniec
poprzedniego roku
obrotowego
4

AKTYWA
A.

Aktywa trwałe

I.

Wartości niematerialne i prawne

8 818 896,92

9 095 862,52

8 818 696,92
8 818 696,92

9 095 662,52
9 095 662,52

5 565 151,02

5 624 991,35

2 947 381,94

3 088 088,09

133 603,79

175 272,51

94 174,95
78 385,22

124 090,69
83 219,88

0,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

4 314 115,11
73 482,99
36 210,63

3 369 121,47
53 910,70
25 382,84

1 250,00
36 022,36

1 250,00
27 277,86

1 092 259,26

651 438,53

0,00
0,00

0,00
0,00

1 Koszty zakończonych prac rozwojowych
2 Wartość firmy
3 Inne wartości niematerialne i prawne
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
II.
Rzeczowe aktywa trwałe
1 Środki trwałe
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) urządzenia techniczne i maszyny
d) środki transportu
e) inne środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie
III.

IV.

Należności długoterminowe
1 Od jednostek powiązanych
2 Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
1 Nieruchomości
2 Wartości niematerialne i prawne
3 Długoterminowe aktywa finansowe

4 Inne inwestycje długoterminowe
V.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
B.
I.

Aktywa obrotowe
Zapasy
1 Materiały
2 Półprodukty i produkty w toku
3 Produkty gotowe
4 Towary
5 Zaliczki na dostawy

II.

Należności krótkoterminowe
1 Należności od jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne

wróć
2 Należności od pozostałych jednostek

III.

1 092 259,26

651 438,53

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :

53 202,80

34 934,66

- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i
zdrowotnych oraz innych
c) inne
d) dochodzone na drodze sądowej

53 202,80

34 934,66

208 579,74

26 301,27

830 476,72

590 202,60

2 513 702,64

2 625 943,86

2 513 702,64

2 625 943,86

0,00

0,00

1 900 000,00

1 650 000,00

1 900 000,00

1 650 000,00

613 702,64

975 943,86

608 412,58
5 290,06

975 943,86

634 670,22

37 828,38

13 133 012,03

12 464 983,99

Inwestycje krótkoterminowe
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- inne papiery wartościowe
- udzielone pożyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach
- inne środki pieniężne
- inne aktywa pieniężne
2 Inne inwestycje krótkoterminowe

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
RAZEM AKTYWA

wróć
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

Stan na koniec
bieżącego roku
obrotowego
3

Stan na koniec
poprzedniego roku
obrotowego
4

PASYWA
A.

Kapitał (fundusz) własny

9 465 526,87

8 904 088,31

I.

Kapitał podstawowy

8 904 088,31

8 179 595,75

II.

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość
ujemna)

III.

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV.

Kapitał (fundusz) zapasowy

V.

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

VI.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

868 180,54

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
VIII. Zysk (strata) netto

561 438,56

-143 687,98

IX.

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

B.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

3 667 485,16

3 560 895,68

I.

Rezerwy na zobowiązania

2 482 305,00

2 441 308,00

2 482 305,00

2 441 308,00

2 135 520,00

2 091 089,00

346 785,00
0,00

350 219,00
0

0,00

0

0,00

0

944 701,02

872 615,51

0,00

0

0,00

0

112 378,38

51 335,21

81 102,89
81 102,89

31 998,82
31 998,82

1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
- długoterminowa
- krótkoterminowa
3 Pozostałe rezerwy
- długoterminowe
- krótkoterminowe
II.
Zobowiązania długoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
2 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
III.

d) inne
Zobowiązania krótkoterminowe
1 Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :
- do 12 miesięcy
- powyżej 12 miesięcy
b) inne
2 Wobec pozostałych jednostek
a) kredyty i pożyczki
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
c) inne zobowiązania finansowe
d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :
- do 12 miesięcy

wróć
- powyżej 12 miesięcy
e) zaliczki otrzymane na dostawy
f) zobowiązania wekslowe
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
h) z tytułu wynagrodzeń
i) inne
3 Fundusze specjalne
IV. Rozliczenia międzyokresowe
1 Ujemna wartość firmy
2 Inne rozliczenia międzyokresowe
- długoterminowe
- krótkoterminowe
RAZEM PASYWA

1 388,69
1 194,87
28 691,93
832 322,64
240 479,14

18 435,82
821 280,30
246 972,17

240 479,14

246 972,17

240 479,14
13 133 012,03

246 972,17
12 464 983,99

Data sporządzenia: 22.03.2011r.
Sporządził:

Kierownik jednostki

900,57

wróć
RACHUNEK ZYSKÓW l STRAT

Wiersz

sporządzony na dzień 31.12.2010r.
(wariant porównawczy)
jednostka obliczeniowa: zł
Dane za rok
Wyszczególnienie
bieżący

1
A.

2
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w
tym:

I.
II.

- od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)

III.

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby
jednostki

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
Dotacje
Koszty działalności operacyjnej
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
VII. Pozostałe koszty rodzajowe
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
D. Pozostałe przychody operacyjne
I.
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Dotacje
III. Inne przychody operacyjne
E. Pozostałe koszty operacyjne
l.
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III. Inne koszty operacyjne
F.
Zysk (strata) z działalności operacyjne] (C + D - E)
G. Przychody finansowe
I.
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
- od jednostek powiązanych
II. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
III. Zysk ze zbycia inwestycji
IV. Aktualizacja wartości inwestycyjnej
V. Inne
H. Koszty finansowe
I.
Odsetki, w tym:
- dla jednostek powiązanych
II. Strata ze zbycia inwestycji
III. Aktualizacja wartości inwestycji
IV. Inne
IV.
V.
B.
I.
II.
III.
IV.

poprzedni

3
17 740 856,18

4
15 623 670,14

6 078 488,47

3 588 655,13

-2 939,14

3 558,87

479 306,85
11 186 000,00
17 281 418,19
336 211,16
1 097 759,02
1 572 129,61
218 169,83

560 351,90
11 471 104,24
15 898 503,65
389 710,44
753 871,90
713 965,16
185 462,61

11 051 080,83
2 218 930,33
501 851,94
285 285,47
459 437,99
62 544,11
1 047,50

10 840 670,40
2 284 839,56
450 907,50
279 076,08
-274 833,51
126 625,11
1 000,00

61 496,61
40 866,18

125 625,11
57 189,19

40 866,18
481 115,92
84 210,64

57 189,19
-205 397,59
66 962,61

84 210,64

66 962,61

0
0

0
0

wróć
Dane za rok
Wiersz

Wyszczególnienie

1
I.

2
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G H)

J.

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l - J. II)

I.

Zyski nadzwyczajne

II.

Straty nadzwyczajne

K.

Zysk (strata) brutto (1 +/- J)

L.

Podatek dochodowy

M.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)

N.

Zysk (strata) netto (K - L - M)

bieżący

poprzedni

3
565 326,56

4
-138 434,98

0,00

0,00

565 326,56

-138 434,98

3 888,00

5 253,00

561 438,56

-143 687,98

Data sporządzenia: 22.03.2011r.

Sporządził: …………………………..….

Kierownik jednostki

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

ZESTAWIENIE ZMIAN
W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM
sporządzone za okres 01.01.2010r. do 31.12 2010r.

wróć

jednostka obliczeniowa : zł

Wiersz

I.

I.a.
1.
1.1.

1.2.
2.
2.1.

2.2.
3.

3.1
4.
4.1.

4.2.
5.
5.1.

Wyszczególnienie
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
a) zwiększenie ( z tytułu)
- Przeksięgowanie wg. Rozporządzenia Ministra Finansów
b) zmniejszenie (z tytułu)
- Strata netto
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu
Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy
a) zwiększenie ( z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu
Udziały (akcje) własne na początek okresu
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
Udziały (akcje) własne na koniec okresu
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu
Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego
a) zwiększenie ( z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu
Kapitał ( fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie ( z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
-

Dane za rok
bieżący
poprzedni
8 904 088,31
9 047 776,29

8 904 088,31
8 179 595,75
724 492,56
868 180,54
868 180,54

9 047 776,29
8 179 595,75

143 687,98
143 687,98

8 904 088,31
0,00
0,00
0,00

8 179 595,75
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

wróć

II.

Kapitał (fundusz)z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych
a) zwiększenie ( z tytułu)
- z zysku netto
b) zmniejszenie (z tytułu)
Przeksięgowanie wg. Rozp . Min. Finansów
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
- korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto
a) zysk netto
b) strata netto
c) odpisy z zysku
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresy (BZ)

III.

Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

5.2.
6.
6.1.

6.2.
7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.
7.7.
8.

.

868 180,54
-868 180,54
0,00

806 553,17
61 627,37
61 627,37
61 627,37

868 180,54
868 180,54

0,00

0,00

868 180,54
61 627,37

561 438,56
561 438,56

-143 687,98
143 687,98

9 465 526,87

8 904 088,31

9 465 526,87

8 904 088,31

Sporządzono dnia 22.03.2011r.

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

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

wróć
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- Projekt UCHWAŁA NR ……
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w Rzeszowie
z dnia …………… 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
dla spółek wodnych.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 9, art. 18 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. 1), art. 164 ust. 5c
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn.
zm. 2), Uchwały Nr V/52/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego
na 2011 r. z późń. zm. 3,
Uchwały Nr VIII/108/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych,

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr VIII/108/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2011 r.
w sprawie udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji
oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 ust. 1 lit. a i lit. b otrzymują brzmienie:
„a) do 75 % kosztów zadania, lecz nie więcej niż 15 000 zł, w przypadku
gdy spółka wodna w roku poprzedzającym rok budżetowy udokumentuje
ściągalność składek członkowskich powyżej 75 % wartości uchwalonej
w budżecie”;
„b) do 50 % kosztów zadania, lecz nie więcej niż 10 000 zł, w przypadku
gdy spółka wodna w roku poprzedzającym rok budżetowy udokumentuje
ściągalność składek członkowskich w przedziale 50 % - 75 % wartości uchwalonej
w budżecie”;
2) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Dotacja dla spółek wodnych działających krócej niż rok może być przyznana
do wysokości nie przekraczającej 50% kosztów zadania, lecz nie więcej
niż 10 000 zł”.
3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Nabór wniosków ogłaszany będzie corocznie na stronie internetowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w zakładce Spółki wodne
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/spolki_wodne”.
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4) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Przekazanie dotacji, o której mowa w § 5 ust. 1, nastąpi po przedłożeniu przez spółkę
wodną rozliczenia końcowego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały oraz sprawozdania stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”.
5) § 9 otrzymuje brzmienie:
„Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyznania dotacji poprzez publikację
naboru wniosków o przyznanie dotacji i uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego
w tej sprawie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w zakładce Spółki wodne
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/spolki_wodne”.
6) § 11 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Wzór rozliczenia końcowego określony został w załączniku nr 2 do niniejszej
Uchwały”.
„3. Wzór sprawozdania określony został w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały”.
7) Załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do uchwały, o której mowa w § 1 otrzymują brzmienie
określone odpowiednio w załączniku nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206, Nr 167, poz.1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875,
Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157,
poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675.
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2
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz. 1238, Nr 181,
poz. 1286, Nr 147, poz. 1033, Nr 231, poz. 1704, z 2008 Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, Nr 215,
poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620, Nr 44, poz. 253, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159.
3
Zmiany Uchwały Nr V/52/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 2011 r. dokonane zostały w Uchwale
Nr VI/76/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r., Uchwale Nr VII/89/11 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 25 marca 2011 r., Uchwale Nr VII/90/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2011 r.,
Uchwale Nr VIII/113/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2011 r.
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr …………………………..
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ………………….....

UMOWA NR .........
Zawarta w dniu ...............................r. w ....................................................... pomiędzy
Województwem Podkarpackim, zwanym dalej "Dotującym", reprezentowanym
przez:
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………….
a
Spółką Wodną w ......................................................, zwaną dalej „Dotowanym”,
reprezentowaną przez:……………………………………………………………………...
1.....................................................................................................................................
2. ………………………………………………………………………………………………..

§1
Dotujący udziela Dotowanemu, na jego wniosek z dnia ...................dotacji do kwoty
……………./słownie:………………………………………………/ na dofinansowanie
zadania: ……………………………………………………………………… realizowanego
w zakresie zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, zgodnie
z Uchwałą Nr…………. Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia
……………….. w sprawie podziału środków finansowych z budżetu Województwa
Podkarpackiego przeznaczonych na dotację dla spółek wodnych na bieżące
utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie
inwestycji w ……… r.
§2
1. Planowany koszt zadania, o którym mowa w § 1 wynosi ……………….zł
/ słownie:…………………………………………………………………………………./
2. Ustala się termin wykonania zadania:
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a) rozpoczęcie od dnia ………………………………………………………………….
b) zakończenie do dnia …………………..................................................................
3. Przebieg realizacji zadania określa harmonogram rzeczowo – finansowy
stanowiący załącznik do niniejszej umowy zgodny z harmonogramem zawartym
we wniosku o dotację.
§3
1. Kwota dotacji zostanie przelana na rachunek Dotowanego w banku
…………………………................. nr konta ……………………………………………

2. Strony ustalają, że przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo w terminie
do 30 dni od daty przedłożenia przez Dotowanego kompletnego rozliczenia
z wykonania zadania.

3. Rozliczenie powinno zawierać:
a) sprawozdanie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
b) kopie faktur, rachunków lub równoważnych dowodów księgowych
potwierdzających dokonanie zakupu materiału bądź usług obcych, w tym
zlecenia lub umów o dzieło, jak też innych dokumentów księgowych
potwierdzających poniesione koszty związane z realizacją zadania –
wystawionych w terminie obowiązania umowy;
c) protokół odbioru wykonanych robót;
d) kosztorys powykonawczy wykonanych robót, sprawdzony i potwierdzony
przez pracownika
właściwego
terytorialnie
Inspektoratu PZMiUW
w Rzeszowie. W przypadku finansowania zadania z różnych źródeł należy
wykazać zakres rzeczowo – finansowy zrealizowany ze środków otrzymanych
z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego;
e) oświadczenie, że wnioskodawca nie zawierał innych umów na
dofinansowanie zrealizowanego zadania w części dofinansowanej przez
dotującego, w przypadku finansowania zadania z różnych źródeł
oświadczenie, że zakres rzeczowy sfinansowany ze środków otrzymanych
z innych źródeł nie pokrywa się z zakresem rzeczowym sfinansowanym
ze
środków otrzymanych
z budżetu
Samorządu Województwa
Podkarpackiego w formie dotacji;
f) rozliczenie końcowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
4. Dokumenty stanowiące rozliczenie dotacji, podpisane przez osoby upoważnione
do składania woli w imieniu spółki wodnej oraz osobę odpowiedzialną
za prowadzenie spraw finansowych spółki wodnej, winny być przedłożone
do ……………………………….. w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od
zakończenia zadania, nie później niż do 14 października ……… roku.
O
zachowaniu
terminu
decyduje
data
złożenia
dokumentów do
……………………………………, a w przypadku przesłania pocztą – listem
poleconym data stempla pocztowego.
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5. W kosztorysach należy stosować normy i stawki (r – g, m – g, narzuty) przyjęte
do rozliczeń robót wykonywanych na rzecz spółek wodnych uchwalone
na walnym zgromadzeniu w …….. roku.

§4
Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania przyznanych środków
finansowych zgodnie z celem na jaki uzyskał i na warunkach określonych
niniejszą umową.
§5
Umowa dotacji może zostać rozwiązana w przypadku:
1) wykorzystania dotacji (lub jej części) niezgodnie z przeznaczeniem;
2) nie przystąpienia do wykonania lub nie zakończenia realizacji zadania,
na które dotacja została przyznana w terminie określonym w § 2 ust. 2
umowy;
3) nie przedłożenia pełnego rozliczenia zadania zgodnie z § 3 ust. 2 – 5.

§6
Dotujący ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji.
Dotowany zapewni Dotującemu wgląd w dokumentację dotyczącą realizacji
zadania, na które udzielono dotacji, w każdej jego fazie. W ramach kontroli, o której
mowa, upoważnione przez Dotującego osoby mogą badać dokumenty i inne nośniki
informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości
wykorzystania dotacji oraz żądać w tym celu udzielenia ustnie lub na piśmie
wyjaśnień.
§7

Dotowany oświadcza, że znane mu są obowiązki wynikające z przepisów prawa,
w szczególności ustawy o finansach publicznych.

§8
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.

3
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§9
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
z których każdy stanowi dowód jej zawarcia, po dwa egzemplarze dla każdej
ze stron.

Dotujący:

Dotowany:
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr …………………………….
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ………………………

(pieczęć Spółki Wodnej)

ROZLICZENIE KOŃCOWE ZADANIA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonanych robót :
Zakres rzeczowy

Lp.

Nazwa obiektu
Zakres wykonanych
robót, lokalizacja
(miejscowość,
gmina)

Jednostk
a miary

Ilość

Termin
Powierzchnia
realizacji
Długość
(rozpoczęcie- zmeliorowana
rowów
-w
tym
zakończenie)
(mb)
drenowanie
(ha)

1

2

3

4

Nakłady finansowe w zł

Charakterystyka obiektu

5

6

7

1

Uchwalona
stawka dla
danego
obiektu
na …….. r
(zł/ha)
8

Ściągalnoś
ć składek Całkowity Środki
z …….. r.
koszt
własne
(%)
zadania

9

10

11

Środki
dotacji
Województwa
Podkarpackiego
12

Inne

13
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Źródła finansowania zadania:
a/ środki własne ..................................................................................................................................................................zł
b/ dotacje samorządu gminy ................................................................................................................................................zł
c/ dotacje samorządu powiatowego .....................................................................................................................................zł
d/ dotacja z budżetu Wojewody Podkarpackiego ……………………………………………………..…………………………zł
e/ inne (kredyty, pożyczki) ....................................................................................................................................................zł
f/ dotacja budżetu Województwa…………………..……………………………..……………………………….……………….zł
Sporządził:…………………………………..
(Nazwisko i imię, tel. kontaktowy)

Podpisy:
1.Osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Spółki Wodnej
2.Osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
spraw finansowych
1.……………………………………………………….
………………………………………………………..
2………………………………………………………..
………………………………………………………..
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ……………………….
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia ……………………..

(pieczęć spółki wodnej)

SPRAWOZDANIE
z realizacji zadania dofinansowanego na podstawie umowy zawartej w dniu
................................................................. ………………………………………….
1. Opis zrealizowanego zadania
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
2. Data rozpoczęcia robót.............................................................................
3. Data zakończenia i odbioru robót zgodnie z protokołem odbioru..............
.............................................................................................................................
4. Osiągnięty cel............................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
5. Wartość całkowita zadania .......................................................................
6. Kwota przyznanej dotacji ..........................................................................
7. Kwota wkładu własnego spółki wodnej .....................................................
8. Kwota wnioskowanej dotacji .....................................................................
9. Inne źródła finansowania ..........................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

.....................................................
( miejscowość, data )

Podpisy:
1.Osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu Spółki Wodnej
2.Osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
spraw finansowych
1.……………………………………………..
……………………………………………....
2………………………………………………
……………………………………………….
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UZASADNIENIE
Spółki wodne mogą korzystać z pomocy finansowej z budżetu jednostek
samorządu terytorialnego ( zgodnie z art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne – Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.). Konieczne jest jednak
ustalenie odgórnie zasad przyznania takiej formy pomocy, o czym mówi art. 164
ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019
z późn. zm.
W budżecie Samorządu Województwa Podkarpackiego na rok 2011 przewidziano
pomoc finansową w formie dotacji dla spółek wodnych. Celowość przydzielenia takiej
pomocy wynika z bardzo dużych potrzeb w zakresie utrzymania urządzeń melioracji
wodnych szczegółowych, które to nie mogą być w dostatecznym stopniu realizowane ze
środków jakimi dysponują spółki wodne. Na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji zgodnie z uchwałą V/52/11 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2011 r. przeznaczono kwotę 350 000,00 zł.
W związku z zakończonym w dniu 6 maja br. naborem wniosków o przyznanie
pomocy finansowej spółkom wodnym w 2011 r., konieczne jest wprowadzenie zmian
do podjętej 18 kwietnia 2011 r. przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwała
Nr VIII/108/11 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania
w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych
– celem usprawnienia trybu przyznawania dotacji.
W uchwale wprowadza się następujące zmiany:




w § 2 ust. 1 lit. a i lit. b. zapisy:
„a) do 75 % kosztów zadania w przypadku gdy spółka wodna w roku
poprzedzającym
rok
budżetowy
udokumentuje
ściągalność
składek
członkowskich powyżej 75 % wartości uchwalonej w budżecie,
b) do 50 % kosztów zadania w przypadku gdy spółka wodna w roku
poprzedzającym
rok
budżetowy
udokumentuje
ściągalność
składek
członkowskich w przedziale 50 % - 75 % wartości uchwalonej w budżecie”
zmienia się na:
„a) do 75 % kosztów zadania, lecz nie więcej niż 15 000 zł, w przypadku gdy
spółka wodna w roku poprzedzającym rok budżetowy udokumentuje ściągalność
składek członkowskich powyżej 75 % wartości uchwalonej w budżecie”;
b) do 50 % kosztów zadania, lecz nie więcej niż 10 000 zł, w przypadku gdy
spółka wodna w roku poprzedzającym rok budżetowy udokumentuje ściągalność
składek członkowskich w przedziale 50 % - 75 %
wartości uchwalonej
w budżecie”;
w § 2 ust. 2 zapis: „Dotacja dla spółek wodnych działających krócej niż rok może
być przyznana o wysokości nie przekraczającej 50% kosztów zadania”
zmienia się na: „Dotacja dla spółek wodnych działających krócej niż rok może
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być przyznana do wysokości nie przekraczającej 50% kosztów zadania, lecz nie
więcej niż 10 000 zł”.
Z uwagi na fakt, iż wpłynęła bardzo duża liczba wniosków o przyznanie dotacji,
konieczne jest ustalenie limitu kwotowego na wnioskowane zadanie. Limit taki pozwoli
aby z dotacji skorzystała każda spółka, która złożyła wniosek.


w § 3 zapis: „Nabór wniosków ogłaszany będzie corocznie na stronie
internetowej
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Podkarpackiego
www.podkarpackie.eu” zmienia się na „Nabór wniosków ogłaszany będzie
corocznie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w zakładce Spółki wodne
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/spolki_wodne”.

Utworzona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego zakładka Spółki wodnej pozwoli na zamieszczanie w jednym miejscu
wszelkich informacji w sprawie ogłaszania naboru wniosków, przyznania dotacji
dla spółek wodnych oraz uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego związanych
ze sprawą.
w § 6 ust. 1 zapis: „Spółka wodna, która otrzymała dotację celową, o której
mowa w § 5 ust. 1 dokonuje rozliczenia, przedkładając rozliczenie końcowe
dotacji, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały” zmienia się na: „Przekazanie dotacji, o której mowa w § 5 ust. 1,
nastąpi po przedłożeniu przez spółkę wodną rozliczenia końcowego wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz sprawozdania
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”.
Spółka wodna otrzymuje dotację po wcześniejszym przedłożeniu dokumentów,
które stanowią załączniki do Uchwały Nr VIII/108/11 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. oraz innych dokumentów poświadczających,
potrzebnych do kompletnego rozliczenia, wymienionych w umowie, która stanowi
załącznik nr 1 do Uchwały.


w § 9 zapis: „Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyznania
dotacji poprzez publikację naboru wniosków o przyznanie dotacji
i
uchwał
Zarządu
Województwa
Podkarpackiego
w
tej
sprawie
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej
Województwa
Podkarpackiego
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie” zmienia się
na „Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyznania dotacji poprzez
publikację naboru wniosków o przyznanie dotacji i uchwał Zarządu Województwa
Podkarpackiego w tej sprawie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa
Podkarpackiego
w
zakładce
Spółki
wodne
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/spolki_wodne”.

wróć
Utworzona na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego zakładka Spółki wodnej pozwoli na zamieszczanie w jednym miejscu
wszelkich informacji w sprawie ogłaszania naboru wniosków, przyznania dotacji
dla spółek wodnych oraz uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego związanych
ze sprawą.


w § 11 ust. 2 i ust. 3 zapisy:
„2. Wzór rozliczenia końcowego dotacji określony został w załączniku nr 2 do
niniejszej Uchwały”.
„3. Wzór sprawozdania z wykorzystania udzielonej dotacji określony został
w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały” zmienia się na:
„2. Wzór rozliczenia końcowego określony został w załączniku nr 2 do niniejszej
Uchwały”.
„3. Wzór sprawozdania określony został w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały”.

Skraca się tylko tytuły załączników. I nowe wzory załącza się do niniejszej uchwały.
W załączniku nr 1 do uchwały Nr VIII/108/11 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany
w § 3:
 w ust. 2. zapis: „Strony ustalają, że przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo
w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku o przekazanie dotacji.
Wniosek o przekazanie dotacji może być złożony po zrealizowaniu zadania,
nie później niż do 31 października ………. roku”
zmienia się na: „Strony
ustalają, że przekazanie dotacji nastąpi jednorazowo w terminie do 30 dni od
daty przedłożenia przez Dotowanego kompletnego rozliczenia z wykonania
zadania”.
 w ust. 3. lit. a. zapis: „Sprawozdanie z wykorzystania dotacji” zmienia się na:
„Sprawozdanie z wykorzystania udzielonej dotacji wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 3”.
 w ust. 3. lit. d. zapis: „Kosztorys powykonawczy wykonanych robót,
a w przypadku finansowania zadania z różnych źródeł należy wykazać zakres
rzeczowo – finansowy zrealizowany ze środków otrzymanych z budżetu
Samorządu Województwa Podkarpackiego” zmienia się na: „Kosztorys
powykonawczy wykonanych robót, sprawdzony i potwierdzony przez pracownika
właściwego terytorialnie Inspektoratu PZMiUW w Rzeszowie. W przypadku
finansowania zadania z różnych źródeł należy wykazać zakres rzeczowo –
finansowy zrealizowany ze środków otrzymanych z Samorządu Województwa
Podkarpackiego;”
 w ust. 3 lit. f. zapis: „Rozliczenie końcowe dotacji” zmienia się na: „Rozliczenie
końcowe dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2”.
 w ust. 4. zapis: „Dokumenty stanowiące rozliczenie dotacji, podpisane przez
osoby upoważnione do składania woli w imieniu spółki wodnej oraz osobę
odpowiedzialną za prowadzenie spraw finansowych spółki wodnej, winny być
przedłożone do ………………………… w nieprzekraczalnym terminie 15 dni
od przekazania dotacji, nie później niż do 15 grudnia ……… roku. O zachowaniu
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terminu decyduje data złożenia dokumentów do ………………………,
a w przypadku przesłania pocztą – listem poleconym data stempla pocztowego”
zmienia się na: „Dokumenty stanowiące rozliczenie dotacji, podpisane przez
osoby upoważnione do składania woli w imieniu spółki wodnej oraz osobę
odpowiedzialną za prowadzenie spraw finansowych spółki wodnej, winny być
przedłożone do Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od zakończenia zadania, nie
później niż do 14 października ……… roku. O zachowaniu terminu decyduje data
złożenia dokumentów do ………………………, a w przypadku przesłania pocztą –
listem poleconym data stempla pocztowego.”
Zmiany wprowadzone do załącznika nr 1 do uchwały Nr VIII/108/11 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. wynikają z konieczności
usprawnienia i dotrzymania terminów prawidłowego rozliczenia się przez Podkarpacki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie ( realizujący uchwałę w imieniu
Zarządu Województwa Podkarpackiego) z przyznanych dotacji z budżetu Samorządu
Województwa Podkarpackiego.
Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie przez Sejmik Województwa
Podkarpackiego stosownej uchwały.
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Projekt
Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im.
Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.
Działając na podstawie art. 39 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm./,
i art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm./.
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się zmiany w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu wynikające z §1 i § 2 Uchwały Nr
2/2011 Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie dokonania
zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu.
§2
Uchwała Rady Społecznej wskazana w § 1 stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

wróć

Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zatwierdzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
Proponowana zmiana w załączniku nr 1 w pkt 2 podpunkt 7 dotyczy
utworzenia komórki organizacyjnej „Dyspozytornia Medyczna” i wynika z wejścia
w życie ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 219,
poz. 1443). Zgodnie z art. 27 ust. 1a znowelizowanej ustawy z dnia 8 września
2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410
z późn. zm.) zadania dyspozytora medycznego uznane zostały za udzielanie
świadczeń zdrowotnych. Ustawa nakłada obowiązek dostosowania struktury szpitala
do obowiązujących przepisów oraz wynikających z nich zadań i obowiązków szpitala.
Podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest, zatem w pełni uzasadnione.
Zmiana określona w § 2 Uchwały jedynie wprowadza w formie graficznej do
Schematu Organizacyjnego wcześniej opisane zmiany. Podjęcie uchwały w tej części
jest, zatem celowe.

wróć

wróć

wróć

wróć

wróć

Uchwała Nr
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia

-projekt-

w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli
do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym
w Rzeszowie.
Działając na podstawie art. 45 ust. 1 pkt. 2 lit. c. ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)
art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póź. zm.).
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
Wybiera się następujących przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy
Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie w kadencji 2011 r.-2014 r.

1)
2)
3)
4)

§2
Uchwałę przekazuje się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli
do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym
w Rzeszowie.
W związku z upływem w dniu 10 czerwca 2011 r. 3 - letniej kadencji Rady
Społecznej przy Wojewódzkim Zespole Specjalistycznym w Rzeszowie oraz zgodnie
z regulacją art. 45 ust. 1 pkt. 2 lit. c. ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) zachodzi konieczność
wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego członków nowej Rady
Społecznej w kadencji 2011 r. - 2014 r.

wróć
- projekt UCHWAŁA NR …/ … / 11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ……….. 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm./
oraz Uchwały Nr V/52/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 stycznia
2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
o kwotę 112.344.985,-zł, z tego:
1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 83.778.723,-zł, z tego:
a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 74.093.332,-zł, w tym:
9.855.587,- zł

aa) wydatki bieżące
w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych
ab) wydatki majątkowe

9.855.587,- zł
64.237.745,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

64.237.745,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych
b) w

rozdziale

15013

–

Rozwój

64.237.745,-zł
kadr

nowoczesnej

gospodarki

i przedsiębiorczości o kwotę 9.685.391,-zł, w tym:
9.510.085,- zł

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

9.510.085,- zł
175.306,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

175.306,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych
1

175.306,-zł

wróć
2) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę
o kwotę 2.301.140,-zł, z tego:
a) w rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę 1.337.684,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

1.337.684,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.337.684,-zł

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

1.337.684,-zł

b) w rozdziale 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej o kwotę 120.742,-zł,
w tym:
ba) wydatki bieżące

-

bb) wydatki majątkowe

120.742,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

120.742,-zł

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

120.742,-zł

c) w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę 842.714,-zł, w tym:
ca) wydatki bieżące

-

cb) wydatki majątkowe

842.714,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

842.714,-zł

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

842.714,-zł

3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60053 – Infrastruktura
telekomunikacyjna o kwotę 317.363,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

317.363,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

317.363,-zł

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

317.363,-zł

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.214.932,-zł, z tego:
a) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę
41.400,-zł,w tym:
aa) wydatki bieżące

40.779,-zł

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

40.779,-zł
621,- zł

ab) wydatki majątkowe
2

wróć
621,- zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

621,-zł

b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 4.173.532,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

4.164.793,-zł

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

4.164.793,-zł
8.739,- zł

bb) wydatki majątkowe

8.739,- zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

8.739,-zł

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85115 – Sanatoria o kwotę
1.146.756,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

1.146.756,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.146.756,- zł

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

1.146.756,-zł

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7.204.335,-zł, z tego:
a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 425.251,-zł,
w tym:
425.251,- zł,

aa) wydatki bieżące
w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych
ab) wydatki majątkowe

425.251,-zł
-

b) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.328.075,-zł,
w tym:
1.328.075,- zł,

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

1.328.075,-zł
-

c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 5.451.009,-zł, w tym:
5.451.009,- zł,

ca) wydatki bieżące
w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych
3

5.451.009,-zł
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-

cb) wydatki majątkowe

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395
– Pozostała działalność o kwotę 3.957.682,-zł, w tym:
3.957.682,- zł,

a) wydatki bieżące
w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych
b) wydatki majątkowe

3.957.682,-zł
-

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.405.640,-zł, z tego:
a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 45.000,-zł, w tym:
42.000,- zł,

aa) wydatki bieżące
w tym wydatki na programy finansowane
z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych
ab) wydatki majątkowe

42.000,-zł
3.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.000,-zł

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

3.000,-zł

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 6.360.640,-zł, w tym:
6.330.085,- zł,

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

6.330.085,-zł
30.555,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

30.555,-zł

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

30.555,-zł

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.018.414,-zł,
z tego:
a) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę
1.500.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

1.500.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.500.000,-zł

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

1.500.000,-zł

b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.518.414,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

4
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1.518.414,-zł

bb) wydatki majątkowe
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.518.414,-zł

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

1.518.414,-zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
o kwotę 112.344.985,- zł, z tego:
1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 83.778.723,-zł, z tego:
a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 74.093.332,-zł, w tym:
9.855.587,- zł,

aa) wydatki bieżące
w tym:
aaa) wydatki jednostek budżetowych

4.192,- zł,

z tego na:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane
− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
aab) dotacje na zadania bieżące
ab) wydatki majątkowe

4.192,- zł,
9.851.395,-zł
64.237.745,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

64.237.745,-zł

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

-

b) w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości
o kwotę 9.685.391,-zł, w tym:
9.510.085,- zł,

ba) wydatki bieżące
w tym:
baa) wydatki jednostek budżetowych

2.395,- zł,

z tego na:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane
− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
bab) dotacje na zadania bieżące
bb) wydatki majątkowe

2.395,- zł,
9.507.690,-zł
175.306,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

175.306,-zł

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

5

-

wróć
2) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę
o kwotę 2.301.140,-zł, z tego:
a) w rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę 1.337.684,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

1.337.684,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.337.684,-zł

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

-

b) w rozdziale 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej o kwotę 120.742,-zł,
w tym:
ba) wydatki bieżące

-

bb) wydatki majątkowe

120.742,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

120.742,-zł

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

-

c) w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę 842.714,-zł, w tym:
ca) wydatki bieżące

-

cb) wydatki majątkowe

842.714,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

842.714,-zł

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

-

3) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60053 – Infrastruktura
telekomunikacyjna o kwotę 317.363,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

317.363,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

317.363,-zł

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

-

4) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.214.932,-zł, z tego:
a) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę
41.400,- zł, z tego:
40.779,- zł,

aa) wydatki bieżące
w tym dotacje na zadania bieżące
ab) wydatki majątkowe

40.779,-zł
621,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
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z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

b) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 4.173.532,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

4.164.793,-zł

w tym:
1.627,- zł,

baa) wydatki jednostek budżetowych
z tego na:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.627,- zł,

− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
bab) dotacje na zadania bieżące

4.163.166,-zł
8.739,- zł

bb) wydatki majątkowe

8.739,- zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

5) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85115 – Sanatoria o kwotę
1.146.756,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

1.146.756,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.146.756,- zł

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

-

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 7.204.335,-zł, z tego:
a) w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 425.251,-zł,
w tym:
aa) wydatki bieżące

425.251,-zł

w tym:
78,- zł,

aaa) wydatki jednostek budżetowych
z tego na:
−

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

−

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

aab) dotacje na zadania bieżące
ab) wydatki majątkowe

78,- zł,
425.173,-zł
-

b) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.328.075,-zł,
w tym:
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1.328.075,-zł

ba) wydatki bieżące
w tym:

622,- zł,

baa) wydatki jednostek budżetowych
z tego na:
−

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

−

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

-

bab) dotacje na zadania bieżące

622,- zł,
1.327.453,-zł

bb) wydatki majątkowe

-

c) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 5.451.009,-zł, w tym:
ca) wydatki bieżące

5.451.009,-zł

w tym:
491,- zł,

caa) wydatki jednostek budżetowych
z tego na:
−

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

−

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

cab) dotacje na zadania bieżące

-

5.450.518,-zł

cb) wydatki majątkowe
7) w

dziale

853

–

Pozostałe

491,- zł,
-

zadania

w

zakresie

polityki

społecznej

w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.957.682,-zł, w tym:
3.957.682,- zł,

a) wydatki bieżące
w tym:

622,- zł,

aa) wydatki jednostek budżetowych
z tego na:
−

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

−

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

ab) dotacje na zadania bieżące

622,- zł,

3.957.060,-zł

b) wydatki majątkowe

-

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 6.405.640,-zł, z tego:
a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 45.000,-zł, w tym:
42.000,- zł,

aa) wydatki bieżące
w tym dotacje na zadania bieżące
ab) wydatki majątkowe

42.000,-zł
3.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
z tego na programy finansowane z udziałem
8
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środków UE i źródeł zagranicznych

-

wróć

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 6.360.640,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

6.330.085,-zł

w tym:
5.435,- zł,

baa) wydatki jednostek budżetowych
z tego na:
−

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

−

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

bab) dotacje na zadania bieżące

5.435,- zł,

6.324.650,-zł

bb) wydatki majątkowe

30.555,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

30.555,-zł

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

-

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.018.414,-zł,
z tego:
a) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę
1.500.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

1.500.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.500.000,-zł

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

-

b) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.518.414,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

-

bb) wydatki majątkowe

1.518.414,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.518.414,-zł

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

-

§2
1. Dotacje określone w:
1) § 1 ust 2 pkt 1 lit a w kwocie 9.851.395,-zł stanowią:
a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek
spoza sektora finansów publicznych na współfinansowanie projektów
9

realizowanych

w

ramach

Regionalnego

Programu

wróć
Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.092.633,-zł,
b) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek
spoza sektora finansów publicznych na współfinansowanie projektów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
8.758.754,-zł,
c) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 8,-zł,
2) § 1 ust. 2 pkt 1 lit b w kwocie 9.507.690,-zł stanowią:
a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek
spoza sektora finansów publicznych na współfinansowanie projektów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
9.451.995,-zł,
b) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 55.695,-zł,
3) § 1 ust. 2 pkt 4 lit a i b (kwota 4.144.603,-zł), pkt 6 lit. a (kwota 422.346,-zł),
lit. b (kwota 1.307.263,-zł) i c (kwota 5.401.100,-zł), pkt 7 (kwota 3.956.575,-zł),
pkt 8 lit. a i b (kwota 6.281.680,-zł) stanowią dotacje celowe dla jednostek
sektora

finansów

publicznych

na

publicznych

oraz

współfinansowanie

jednostek
projektów

spoza

sektora

realizowanych

w

finansów
ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
4) § 1 ust. 2 pkt 4 lit b (kwota 18.563), pkt 6 lit. a (kwota 2.827,-zł),
lit. b (kwota 20.190,-zł) i c (kwota 49.418,-zł), pkt 7 (kwota 485,-zł),
pkt 8 b (kwota 42.970,-zł) stanowią zwrot do Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację projektów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł
zagranicznych określone w:
1) § 1 ust. 1 pkt 1 lit a w kwocie 9.855.587,-zł stanowią:
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a) dotacje

celowe

realizowanych

dla
w

beneficjentów
ramach

na

współfinansowanie

Regionalnego

Programu

wróć
projektów

Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.092.633,-zł,
b) dotacje

celowe

dla

beneficjentów

na

współfinansowanie

projektów

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
8.758.754,-zł,
c) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w kwocie 8,-zł,
d) zwrot

do

Ministerstwa

Rozwoju

Regionalnego

odsetek

od

dotacji

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości na realizację projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 4.181,-zł,
e) zwrot

do

Ministerstwa

Rozwoju

Regionalnego

odsetek

od

dotacji

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości na realizację projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 11,-zł,
2) § 1 ust. 1 pkt 1 lit b w kwocie 9.510.085,-zł stanowią:
a) dotacje

celowe

dla

beneficjentów

na

współfinansowanie

projektów

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
9.451.995,-zł,
b) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w kwocie 55.695,-zł,
c) zwrot

do

Ministerstwa

Rozwoju

Regionalnego

odsetek

od

dotacji

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości na realizację projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.300,-zł,
d) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przychodów na projektach
beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 1.095,-zł,
3) § 1 ust. 1 pkt 4 lit a i b (kwota 4.144.603,-zł), pkt 6 lit. a (kwota 422.346,-zł), lit. b
(kwota 1.307.263,-zł) i lit. c (kwota 5.401.100,-zł), pkt 7 (kwota 3.956.575,-zł),
pkt 8 lit. a i b (kwota 6.281.680,-zł) stanowią dotacje celowe dla beneficjentów
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na

współfinansowanie

projektów

realizowanych

w

ramach

wróć
Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki,
4) § 1 ust. 1 pkt 4 lit b (kwota 18.563,-zł), pkt 6 lit. a (kwota 2.827,-zł), lit. b (kwota
20.190,-zł) i lit. c (kwota 49.418,-zł), pkt 7 (kwota 485,-zł), pkt 8 lit. b (kwota
42.970,-zł) stanowią zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości na realizację projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
5) § 1 ust. 1 pkt 4 lit b (kwota 1.627,-zł), pkt 6 lit. a (kwota 27,-zł), lit. b (kwota
622,-zł) i lit. c (kwota 491,-zł), pkt 7 (kwota 622,-zł), pkt 8 lit. b (kwota 5.435,-zł)
stanowią zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości na realizację projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
6) § 1 ust. 1 pkt 6 lit. a w kwocie 51,-zł stanowią zwrot do Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego przychodów na projektach beneficjentów Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:
1) § 1 ust. 2 pkt 1 lit a w kwocie 64.237.745,-zł stanowią:
a) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek
spoza sektora finansów publicznych na współfinansowanie projektów
realizowanych

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego w kwocie 64.108.694,-zł,
b) dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek
spoza sektora finansów publicznych na współfinansowanie projektów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
99.934,-zł,
c) zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 29.117,-zł,
2) § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów
publicznych

oraz

jednostek

spoza
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sektora

finansów

publicznych

na

wróć
współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w kwocie 175.306,-zł,
3) § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, b i c, pkt 3, pkt 5 i pkt 9 lit. a i b stanowią dotacje celowe dla
jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów
publicznych

na

współfinansowanie

projektów

realizowanych

w

ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
4) § 1 ust. 2 pkt 4 lit. a i b (kwota 8.738,-zł), pk t 8 lit. a i b (k wota 30.533,-zł)
stanowią dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz
jednostek spoza sektora finansów publicznych na współfinansowanie projektów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
5) § 1 ust. 2 pkt 4 lit. b (kwota 1,-zł) i pkt 8 lit. b (kwota 22,-zł) stanowią zwrot do
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na
realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł
zagranicznych określone w:
1) § 1 ust. 1 pkt 1lit. a w kwocie 64.237.745,-zł stanowią:
a) dotacje celowe dla beneficjentów na współfinansowanie projektów
realizowanych

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego w kwocie 64.108.694,-zł,
b) dotacje celowe dla beneficjentów na współfinansowanie projektów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie
99.934,-zł,
c) zwrot

do

Ministerstwa

Rozwoju

Regionalnego

części

dotacji

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości na realizację projektów w ramach Regionalnego
Programu

Operacyjnego

Województwa

Podkarpackiego

w

kwocie

29.117,-zł,
2) § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b stanowią dotacje celowe dla beneficjentów na
współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w kwocie 175.306,-zł,
3) § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i c, pkt 3, pkt 5 i pkt 9 lit. a i b stanowią dotacje celowe dla
beneficjentów na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
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4) § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i b (kwota 8.738,-zł), pkt 8 lit. a i b (kwota 30.533,-zł)
stanowią dotacje celowe dla beneficjentów na współfinansowanie projektów
realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
5) § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b (kwota 1,-zł) i pkt 8 lit. b (kwota 22,-zł) stanowią zwrot do
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na
realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§3
Z uwzględnieniem zmian opisanych w § 1 dokonuje się:
1) podziału dotacji dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki według
zestawienia stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) podziału

dotacji

Województwa

dla

beneficjentów

Podkarpackiego

na

Regionalnego
lata

2007

–

Programu
2013

Operacyjnego

według

zestawienia

stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian
w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.

Projekt uchwały przygotowano w celu wykonania wskazań Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczących klasyfikacji ujętych w budżecie
Województwa na 2011 r. środków na realizację RPO WP i PO KL oraz podziału dotacji
w ramach tych programów na udzielane jednostkom sektora i spoza sektora finansów
publicznych.
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Załącznik nr 1
do Uchwały Sejmiku
Województwa Podkarpackiego Nr …
z dnia ... 2011 r.

PODZIAŁ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

w złotych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Dział
150

Rozdział

Przeznaczenie dotacji

15011

dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w
ramach PO KL

w tym dotacje:
bieżące

majątkowe

975 787

875 853

99 934

906 934

731 628

175 306

73095

dotacje dla partnerów projektu własnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie pn. "Wzmocnienie instytucjonalnego
systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim"

2 024 783

2 024 783

0

80130

dotacje dla partnera projektu własnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie pn. "Modernizacja oferty kształcenia
zawodowego w powiązaniu z potrzebami lokalnego
/ regionalnego rynku pracy"

3 769 016

3 763 305

5 711

20 630

20 009

621

2 071 093

2 062 355

8 738

422 346

422 346

0

1 307 263

1 307 263

0

15013

730

Kwota
ogółem

801
80146
80195
85218

dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w
ramach PO KL

852

85219
85295

354 211

354 211

0

853

85395

409 997

409 997

0

45 000

42 000

3 000

5 452 584

5 422 051

30 533

17 759 644

17 435 801

323 843

854

85415

dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w
ramach PO KL

85495

OGÓŁEM

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dział
150

730

801
852

853

Rozdział

Przeznaczenie dotacji

15011

dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w
ramach PO KL

15013

73095

80146
80195

dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w
ramach PO KL

85295
85332
85395

854

dotacje dla partnerów projektu własnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie pn. "Wzmocnienie instytucjonalnego
systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji
w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim"

85495

OGÓŁEM

dotacje na funkcjonowanie Regionalnych Ośrodków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
PT PO KL
dotacje dla beneficjentów na realizację projektów w
ramach PO KL

Kwota
ogółem

w tym dotacje:
bieżące

majątkowe

7 882 901

7 882 901

0

8 720 367

8 720 367

0

2 871 284

2 871 284

0

20 770

20 770

0

2 082 248

2 082 248

0

5 046 889

5 046 889

0

1 662 666

1 662 666

0

3 546 578

3 546 578

0

859 629

859 629

0

32 693 332

32 693 332

0

wróć
50 452 976

wróć
- projekt UCHWAŁA NR …./…. / 11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ……. 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn.zm./, art. 211 i art. 212 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm./
oraz Uchwały Nr V/52/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 stycznia
2011 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
§1
1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
o kwotę 6.314.471,- zł, z tego:
1) dochodów bieżących o kwotę 876.000,-zł,
2) dochodów majątkowych o kwotę 5.438.471,-zł.
2. W ramach zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1 zmniejsza się plan dochodów
w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75861 - Regionalne Programy
Operacyjne 2007 – 2013 o kwotę 6.314.471,-zł, w tym z tytułu:
1) dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą
Techniczną

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Podkarpackiego o kwotę 876.000,-zł (dochody bieżące),
2) dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę
5.438.471,-zł (dochody majątkowe).
3. Zwiększa się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
o kwotę 1.478.874,- zł, z tego:
1) dochodów bieżących o kwotę 583.085,-zł,
2) dochodów majątkowych o kwotę 895.789,-zł.
4. W ramach zwiększenia, o którym mowa w ust. 3 zwiększa się plan dochodów:
1) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 27.197,-zł, z tego:
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a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 24.776,-zł, w tym
z tytułu:
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 dotyczących dochodów
majątkowych o kwotę 19.239,-zł (dochody majątkowe),
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
o kwotę 3.010,-zł (dochody bieżące),
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów
projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego o kwotę 2.466,-zł (dochody bieżące),
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
o kwotę 61,-zł (dochody bieżące),
b)

w

rozdziale

15013

–

Rozwój

kadr

nowoczesnej

gospodarki

i przedsiębiorczości o kwotę 2.421,-zł (dochody bieżące), w tym z tytułu:
-

wpływów

ze

zwrotów

dotacji

wykorzystanych

niezgodnie

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 2.295,-zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki o kwotę 33,-zł,
- wpływów ze zwrotów od beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki uzyskanego przychodu na realizowanym projekcie o kwotę 93,-zł,
2) w dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75861 – Regionalne Programy
Operacyjne 2007 – 2013 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na
finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu
2
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Operacyjnego Województwa Podkarpackiego o kwotę 876.000,-zł (dochody
majątkowe),
3) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 357.482,-zł, z tego:
a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 1.261,-zł, w tym z tytułu:
- wpływu środków pieniężnych niewykorzystanych na rachunku dochodów
własnych jednostek budżetowych o kwotę 711,-zł (dochody bieżące),
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 550,-zł (dochody
majątkowe),
b) w rozdziale 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych z tytułu wpływu
środków pieniężnych niewykorzystanych na rachunku dochodów własnych
jednostek budżetowych o kwotę 35.421,-zł (dochody bieżące),
c) w rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli z tytułu wpływu środków
pieniężnych niewykorzystanych na rachunku dochodów własnych jednostek
budżetowych o kwotę 5.301,-zł (dochody bieżące),
d) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu wpływu
środków pieniężnych niewykorzystanych na rachunku dochodów własnych
jednostek budżetowych o kwotę 299.557,-zł (dochody bieżące),
e) w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne z tytułu wpływu środków
pieniężnych niewykorzystanych na rachunku dochodów własnych jednostek
budżetowych o kwotę 8.568,-zł (dochody bieżące),
f) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 7.374,-zł (dochody
bieżące), w tym z tytułu:
-

wpływów

ze

zwrotów

dotacji

wykorzystanych

niezgodnie

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
przez

beneficjentów

projektów

realizowanych

w

ramach

Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 6.333,-zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
o kwotę 1.041,-zł,
4) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.438,-zł (dochody bieżące), z tego:
a) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.621,-zł, w tym
z tytułu:
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów
3
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projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
o kwotę 2.570,-zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
o kwotę 51,-zł,
b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.817,-zł, w tym z tytułu:
-

wpływów

ze

zwrotów

dotacji

wykorzystanych

niezgodnie

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
przez

beneficjentów

projektów

realizowanych

w

ramach

Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 1.815,-zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
o kwotę 2,-zł,
5) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę
5.014,-zł (dochody bieżące), z tego:
a) w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 4.146,-zł, w tym
z tytułu:
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Regionalne Ośrodki
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 24,-zł,
- zwrotu nadpłaty wydatku poniesionego na rzecz kontrahenta w ramach
Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 455,-zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego o kwotę 3.667,-zł,
b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 868,-zł, w tym z tytułu:
-

wpływów

ze

zwrotów

dotacji

wykorzystanych

niezgodnie

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
przez

beneficjentów

projektów

realizowanych

w

ramach

Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 806,-zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
o kwotę 62,-zł,
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6) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 208.743,-zł (dochody
bieżące), z tego:
a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 202.904,-zł, w tym
z tytułu:
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów
Działania 2.2 ZPORR o kwotę 123.174,-zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów
Działania 2.2 ZPORR o kwotę 79.730,-zł,
b) w rozdziale 85495 - Pozostała działalność o kwotę 5.839,-zł w tym z tytułu:
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
o kwotę 5.565,-zł,
- odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez beneficjentów
projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
o kwotę 274,-zł.
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
o kwotę 10.154.964,-zł, z tego:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 323.200,-zł, z tego:
a) w rozdziale 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę 150.000,-zł,
w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

150.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

150.000,-zł

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

-

b) w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę
173.200,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

-

bb) wydatki majątkowe

173.200,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne
5
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z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

-

2) w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale 15011 – Rozwój
przedsiębiorczości o kwotę 4.441.541,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

4.441.541,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

4.441.541,-zł

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

-

3) w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę
o kwotę 179.499,-zł, z tego:
a) w rozdziale 40001 – Dostarczanie ciepła o kwotę 10.110,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

10.110,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

10.110,-zł

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

-

b) w rozdziale 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej o kwotę 1.551,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

-

bb) wydatki majątkowe

1.551,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

1.551,-zł

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

-

c) w rozdziale 40095 – Pozostała działalność o kwotę 167.838,-zł, w tym:
ca) wydatki bieżące

-

cb) wydatki majątkowe

167.838,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

167.838,-zł

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

-

4) w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60013 – Drogi publiczne
wojewódzkie o kwotę 1.836.410,-zł, w tym:
1.110.000,- zł,

a) wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych

1.110.000,- zł,

z tego na:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane
6
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− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
b) wydatki majątkowe
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1.110.000,-zł
726.410,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

726.410,-zł

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

-

5) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka
gruntami i nieruchomościami o kwotę 25.084,-zł, w tym:
25.084,- zł,

a) wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych

25.084,- zł,

z tego na:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane
−

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

25.084,-zł

b) wydatki majątkowe

-

6) w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75018 – Urzędy
marszałkowskie o kwotę 876.000,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

876.000,-zł

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

876.000,-zł
-

7) w dziale 757 – Obsługa długu publicznego w rozdziale 75704 – Rozliczenia
z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę
samorządu terytorialnego o kwotę 1.489.403,-zł, w tym:
1.489.403,- zł

a) wydatki bieżące
w tym wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

1.489.403,- zł

b) wydatki majątkowe

-

8) w dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe
o kwotę 16.396,-zł,w tym:
a) wydatki bieżące

16.396,-zł

w tym wydatki jednostek budżetowych

16.396,- zł,

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

16.396,-zł
-
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9) w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85115 – Sanatoria o kwotę
86.977,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

86.977,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

86.977,- zł

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

-

10) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 880.454,-zł,
z tego:
a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 50.000,-zł,
w tym:
aa) wydatki bieżące

50.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

50.000,-zł

ab) wydatki majątkowe

-

b) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 100.000,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

100.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące

100.000,-zł

bb) wydatki majątkowe

-

c) w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o kwotę 730.454,-zł, w tym:
ca) wydatki bieżące

-

cb) wydatki majątkowe

730.454,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

730.454,- zł

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

-

6. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
o kwotę 5.319.367,- zł, z tego:
1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 923.200,-zł, z tego:
a) w rozdziale 01004 - Biura geodezji i terenów rolnych o kwotę 750.000,-zł,
w tym:
aa) wydatki bieżące

600.000,-zł

w tym wydatki jednostek budżetowych

600.000,- zł,

z tego na:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane
− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
8

600.000,-zł

wróć
150.000,-zł

ab) wydatki majątkowe
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

150.000,-zł

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

-

b) w rozdziale 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę
173.200,-zł, w tym:
ba) wydatki bieżące

173.200,-zł

w tym:
50.000,- zł,

baa) wydatki jednostek budżetowych
z tego na:
−

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

−

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.000,- zł,

bab) dotacje na zadania bieżące

-

123.200,-zł

bb) wydatki majątkowe
2)

-

w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 27.197,-zł, z tego:
a) w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę 24.776,- zł, w tym:
5.537,- zł

aa) wydatki bieżące
w tym:

2.527,- zł,

aaa) wydatki jednostek budżetowych
z tego na:
−

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

−

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.527,- zł,

aab) dotacje na zadania bieżące

-

3.010,-zł

ab) wydatki majątkowe

19.239,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

19.239,-zł

z tego na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych
b) w

rozdziale

15013

–

Rozwój

kadr

nowoczesnej

gospodarki

i przedsiębiorczości o kwotę 2.421,-zł, w tym:
2.421,- zł

ba) wydatki bieżące
w tym:
baa) wydatki jednostek budżetowych

126,- zł,

z tego na:
−

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
9

-

−

wróć
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 126,- zł,

bab) dotacje na zadania bieżące

2.295,-zł

bb) wydatki majątkowe

-

3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka
gruntami i nieruchomościami o kwotę 25.084,-zł, w tym:
a) wydatki bieżące

-

b) wydatki majątkowe

25.084,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

25.084,-zł

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

-

4) w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 2.014.543,-zł, z tego:
a) w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie o kwotę 876.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

876.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

876.000,- zł

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

876.000,-zł

b) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.138.543,-zł, w tym:
1.138.543,- zł

ba) wydatki bieżące
w tym:
baa) wydatki jednostek budżetowych

1.042.543,- zł,

z tego na:
−

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

−

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.042.543,- zł,

-

bab) dotacje na zadania bieżące

96.000,-zł

bb) wydatki majątkowe

-

5) w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 373.878,-zł, z tego:
a) w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 17.657,-zł, w tym:
1.261,- zł,

aa) wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych

1.261,- zł,

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

1.261,-zł
16.396,-zł
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w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

wróć
16.396,- zł

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

-

b) w rozdziale 80131 – Kolegia pracowników służb społecznych o kwotę
35.421,-zł, w tym:
35.421,- zł,

ba) wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych

35.421,- zł,

z tego na:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.317,-zł

− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

28.104,-zł

bb) wydatki majątkowe

-

c) w rozdziale 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli o kwotę 5.301,-zł,
w tym:
5.301,- zł,

ca) wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych

5.301,- zł,

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

5.301,-zł
-

d) w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę
299.557,- zł, w tym:
299.557,- zł,

da) wydatki bieżące
w tym:
daa) wydatki jednostek budżetowych

290.979,- zł,

z tego na:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane
− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
dab) świadczenia na rzecz osób fizycznych
db) wydatki majątkowe

290.979,-zł
8.578,-zł
-

e) w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne o kwotę 8.568,-zł, w tym:
8.568,- zł,

ea) wydatki bieżące
w tym wydatki jednostek budżetowych

8.568,- zł,

z tego na:
− wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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-

− wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

wróć
8.568,-zł

eb) wydatki majątkowe

-

f) w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 7.374,-zł, w tym:
7.374,- zł

fa) wydatki bieżące
w tym:
faa) wydatki jednostek budżetowych

1.041,-zł

z tego na:
−

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

−

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.041,- zł,

fab) dotacje na zadania bieżące

-

6.333,-zł

fb) wydatki majątkowe

-

6) w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 4.438,-zł, z tego:
a) w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 2.621,-zł, w tym:
2.621,- zł

aa) wydatki bieżące
w tym:
aaa) wydatki jednostek budżetowych

51,-zł

z tego na:
−

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

−

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51,- zł,

aab) dotacje na zadania bieżące

-

2.570,-zł

ab) wydatki majątkowe

-

b) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 1.817,- zł, w tym:
1.817,- zł

ba) wydatki bieżące
w tym:
baa) wydatki jednostek budżetowych

2,-zł

z tego na:
−

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

−

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2,- zł,

bab) dotacje na zadania bieżące
ba) wydatki majątkowe

-

1.815,-zł
-

7) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę
5.014,-zł, z tego:
a) w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę 4.146,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

4.146,-zł
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wróć

w tym:
aaa) wydatki jednostek budżetowych

3.667,-zł

z tego na:
−

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

−

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.667,-zł

-

aab) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków UE i źródeł zagranicznych

479,-zł

ab) wydatki majątkowe

-

b) w rozdziale 85395 – Pozostała działalność o kwotę 868,-zł, w tym:
868,- zł

ba) wydatki bieżące
w tym:
baa) wydatki jednostek budżetowych

62,-zł

z tego na:
−

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

−

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62,- zł,

bab) dotacje na zadania bieżące

-

806,-zł

ba) wydatki majątkowe

-

8) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 196.013,-zł, z tego:
a) w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 190.174,-zł,
w tym:
190.174,- zł

aa) wydatki bieżące
w tym:
aaa) wydatki jednostek budżetowych

70.470,-zł

z tego na:
−

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

−

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70.470,- zł,

aab) dotacje na zadania bieżące

-

119.704,-zł

ab) wydatki majątkowe

-

b) w rozdziale 85495 – Pozostała działalność o kwotę 5.839,-zł, w tym:
5.839,- zł

ba) wydatki bieżące
w tym:
baa) wydatki jednostek budżetowych

274,-zł

z tego na:
−

wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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-

−

wróć
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 274,- zł,

bab) dotacje na zadania bieżące
bb) wydatki majątkowe

5.565,-zł
-

9) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.750.000,-zł,
z tego:
a) w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę
50.000,-zł, w tym:
aa) wydatki bieżące

-

ab) wydatki majątkowe

50.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

50.000,- zł

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

-

b) w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury o kwotę 100.000,-zł,
w tym:
ba) wydatki bieżące

-

bb) wydatki majątkowe

100.000,-zł

w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne

100.000,- zł

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

-

c) w rozdziale 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę
1.600.000,-zł, w tym:
ca) wydatki bieżące

1.600.000,-zł

w tym dotacje na zadania bieżące
cb) wydatki majątkowe

1.600.000,-zł
-

§2
1. Dotacje określone w:
1) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. a stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora
finansów publicznych – Centrum Kulturalnego w Przemyślu w kwocie 50.000,-zł,
2) § 1 ust. 5 pkt 10 lit. b stanowią dotację podmiotową dla jednostki sektora
finansów publicznych – Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach
w kwocie 100.000,-zł,
3) § 1 ust. 6 pkt 1 lit. b w kwocie 123.200,-zł stanowią dotacje celowe na zadania
z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych realizowane
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wróć
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym
dla:
a) gmin w kwocie 100.000,-zł,
b) powiatów w kwocie 23.200,-zł,
4) § 1 ust. 6 pkt 2 lit. a i b, pkt 5 lit. f, pkt 6 lit. a i b, pkt 7 lit. b i pkt 8 lit. b stanowią
zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
5) § 1 ust. 6 pkt 4 lit. b stanowią dotację celową dla jednostki spoza sektora
finansów publicznych na koszty wdrażania Działań 2.5 i 3. 4 Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 w kwocie
96.000,-zł,
6) § 1 ust. 6 pkt 8 lit. a stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości na realizację Działania 2.2 ZPORR w kwocie
119.704,-zł,
7) § 1 ust. 6 pkt 9 lit. c stanowią dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych
na obszarze Województwa Podkarpackiego w kwocie 1.600.000,-zł.

2. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł
zagranicznych określone w:
1) § 1 ust. 5 pkt 6 stanowią wydatki dotyczące projektów własnych realizowanych w
ramach

Pomocy

Technicznej

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego w kwocie 876.000,-zł,
2) § 1 ust. 6 pkt 7 lit. a w kwocie 479,-zł stanowią zwrot do Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego:
a) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Regionalny Ośrodek EFS na
realizację działań w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki w kwocie 24,-zł,
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wróć
b) części poniesionych wydatków na projekcie Pomocy Technicznej Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki z tytułu nadpłaty środków na rzecz kontrahenta
w kwocie 455,-zł.
3. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne określone w:
1) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. a stanowią wydatki na zadanie pn. „zakup samochodów
z homologacją ciężarową oraz wymiana dźwigów osobowych” (rezygnacja
z wymiany dźwigów osobowych) w kwocie 150.000,-zł,
2) § 1 ust. 5 pkt 1 lit. b w kwocie 123.200,-zł stanowią dotacje celowe na zadania
z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych realizowane
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym
dla:
a) gmin w kwocie 100.000,-zł,
b) powiatów w kwocie 23.200,-zł,
3) § 1 ust. 5 pkt 2, pkt 3 lit. a, b i c, pkt 9 i pkt 10 lit. c stanowią dotacje celowe dla
jednostek spoza sektora finansów publicznych na współfinansowanie projektów
realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego,
4) § 1 ust. 5 pkt 4 stanowią wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych
i wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz
realizację pozostałych inwestycji na drogach wojewódzkich nie objętych
wieloletnim planowaniem w kwocie 726.410,-zł,
5) § 1 ust. 6 pkt 1 lit. a stanowią wydatki na zadanie pn. „przebudowa instalacji
ppoż oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji” w kwocie 150.000,-zł,
6) § 1 ust. 6 pkt 2 lit. a zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub
w nadmiernej wysokości na realizację projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie 19.239,-zł,
7) § 1 ust. 6 pkt 9 lit. a stanowi dotację celową dla jednostki sektora finansów
publicznych

–

Centrum

kulturalnego

w

Przemyślu

na

zadanie

pn.

„e-Podkarpackie Centrum Kulturalne – rozwój teleinformatyczny Centrum
Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury (etap I)” w kwocie
50.000,-zł,
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wróć
8) § 1 ust. 6 pkt 9 lit. b stanowi dotację celową dla jednostki sektora finansów
publicznych – Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach na realizację
zadania pn. „Rewitalizacja i rozbudowa pergoli” w kwocie 100.000,-zł.
4. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE
i źródeł zagranicznych określone w § 1 ust. 6

pkt 4 lit. a stanowią wydatki

dotyczące projektów własnych realizowanych w ramach Pomocy Technicznej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w kwocie
876.000,-zł.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r.
DOCHODY
Dział

Zmniejszenia Zwiększenia
Rozdział
/kwota w zł/ /kwota w zł/

15011
150

15013

876 000
758

75861

80131

80141
801

80146

80147

80195

85219
852
85295

zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowych na
współfinansowanie projektów w ramach RPO WP
zwiększenie planu dochodów Medycznej Szkoły Policealnej w
711 Przemyślu z tytułu środków pochodzących z likwidacji rachunku
dochodów własnych
zwiększenie planu dochodów Medycznej Szkoły Policealnej w
550
Jaśle tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych
zwiększenie planu dochodów Kolegium Pracowników Służb
35 421 Społecznych w Rzeszowie z tytułu środków pochodzących z
likwidacji rachunku dochodów własnych
zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z
likwidacji rachunku dochodów własnych, w tym:
5 301 - Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu - 4.500,-zł,
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie 801,-zł
zwiększenie planu dochodów Podkarpackiego Centrum
299 557 Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie z tytułu środków
pochodzących z likwidacji rachunku dochodów własnych
zwiększenie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z
likwidacji rachunku dochodów własnych, w tym:
8 568 - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie - 54,-zł,
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu - 8.514,zł
zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub
7 374 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez
beneficjentów PO KL wraz z odsetkami
zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub
2 621 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez
beneficjentów PO KL wraz z odsetkami
zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub
1 817 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez
beneficjentów PO KL wraz z odsetkami
zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub
24 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Regionalny
Ośrodek EFS realizujący zadania w ramach PT PO KL

85332
455

853

zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty wydatku
poniesionego na rzecz kontrahenta w ramach PT PO KL

zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów
postępowania sądowego i egzekucyjnego
zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub
868 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez
beneficjentów PO KL wraz z odsetkami

3 667
85395

Uwagi

zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub
21 705 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez
beneficjentów RPO WP wraz z odsetkami
zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub
3 071 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez
beneficjentów PO KL wraz z odsetkami
zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub
2 328 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez
beneficjentów PO KL wraz z odsetkami
zwrot przez beneficjenta PO KL uzyskanego przychodu na
93
realizowanym projekcie
zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu dotacji celowej na
finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną RPO
876 000 WP w tym:
- zmniejszenie dotacji bieżącej,
- zwiększenie dotacji majątkowej

5 438 471

80130

Źródło

dostosowanie planu
dochodów do
obowiązującego
limitu

wróć
zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub
202 904 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez
beneficjentów działania 2.2 ZPORR wraz z odsetkami
zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub
5 839 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez
beneficjentów PO KL wraz z odsetkami

85415
854
85495
Suma

Ogółem plan
dochodów

6 314 471

1 478 874

-4 835 597

WYDATKI
Dział

Rozdział

Zmniejszenia Zwiększenia
/kwota w zł/ /kwota w zł/

150 000
01004

Przeznaczenie

Uwagi

zmiany w planie wydatków majątkowych PBGiTR w Rzeszowie
poprzez:
- zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "zakup samochodów
z homologacja ciężarową oraz wymiana dźwigów osobowych"
150 000
(rezygnacja z wymiany dźwigów osobowych),
- ustalenie wydatków na zadanie pn. "przebudowa instalacji
ppoż oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji".

010
zwiększenie planu wydatków bieżących PBGiTR w Rzeszowie
600 000 z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej zgodnie z
zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej PSP

01042

173 200

15011

4 441 541

150

zmiana klasyfikacji wydatków na ochronę, rekultywację i
poprawę jakości gruntów rolnych, w tym:
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych,
- zwiększenie planu wydatków bieżących
zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji
21 705
wraz z odsetkami zwróconej przez beneficjentów RPO WP

173 200

dostosowanie planu
zmniejszenie planu dotacji celowych na realizację projektów w wydatków do
ramach RPO WP
obowiązującego
limitu
zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji
3 071
wraz z odsetkami zwróconej przez beneficjentów PO KL
2 328

15013

400

zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przychodu na
93 projekcie beneficjenta PO KL z tytułu nadpłaty środków przez
uczestnika projektu

40001
40003

10 110
1 551

40095

167 838
1 110 000

600

700

dostosowanie planu
zmniejszenie planu dotacji celowych na realizację projektów w wydatków do
ramach RPO WP
obowiązującego
limitu
zmniejszenie wydatków bieżących w planie finansowym
Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie zaplanowanych na
wycenę dróg

726 410

zmniejszenie wydatków majątkowych Podkarpackiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zaplanowanych na
opracowanie dokumentacji projektowych i wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych oraz realizację
pozostałych inwestycji na drogach wojewódzkich nie objętych
wieloletnim planem

25 084

zmiany w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego
związane z gospodarką mieniem Województwa poprzez:
- zmniejszenie planu wydatków bieżących,
25 084 - zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem
na nabycie prawa użytkowania wieczystego działki położonej
w Rzeszowie dla Szpitala Psychiatrycznego im. prof.
Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

60013

70005

zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji
wraz z odsetkami zwróconej przez beneficjentów PO KL

wróć

750

75018

750

75095

757

75704

876 000

zmiany w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego
wydatków dotyczących projektów własnych realizowanych w
ramach Pomocy Technicznej RPO WP poprzez:
- zmniejszenie wydatków bieżących na projekcie pn.
"Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego
876 000 Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych
w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2011 r.",
- zwiększenie wydatków majątkowych na realizację projektu
pn. "Adaptacja budynku przy ul. Towarnickiego 3A w
Rzeszowie na potrzeby wsparcia procesu zarządzania i
wdrażania RPO WP w 2011 r.

1 138 543

1 489 403

16 396

16 396

80130

711
550
80131

35 421

80141

5 301

80146

299 557

80147

8 568

80195

7 374

801

851

85115

86 977

85219

2 621

85295

1 817

852

24

85332

455

853
3 667

85395

868

zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na:
- koszty zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo Technologicznym związane z realizacją projektu pn.
"Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap" o kwotę 1.042.543,-zł,
- zabezpieczenie środków finansowych dla RARR S.A w
Rzeszowie na realizację zadań Instytucji Wdrażającej z
zakresu zamykania programu i kontroli trwałości projektów
realizowanych w ramach Działania 2.5 i 3.4 ZPORR o kwotę
96.000,-zł
zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zabezpieczenie
spłaty kredytów poręczonych szpitalom
przeniesienie w planie wydatków Medycznej Szkoły
Policealnej w Rzeszowie polegające na:
- zmniejszeniu wydatków bieżących zaplanowanych na
wymianę węzła ciepłowniczego oraz remont pokoi
mieszkalnych Domu Słuchacza,
- zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem
na zakup centrali telefonicznej oraz obieraczki do ziemniaków
do stołówki szkolnej
zwiększenie planu wydatków MSP w Przemyślu
z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki
zwiększenie planu wydatków MSP w Jaśle
z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki
zwiększenie planu wydatków KPSS w Rzeszowie
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na umowy o
dzieło oraz bieżącą działalność jednostki
zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżącą
działalność jednostek, w tym:
- ZKN w Tarnobrzegu - 4.500,-zł,
- NKJO w Rzeszowie - 801,-zł
zwiększenie planu wydatków PCEN w Rzeszowie z
przeznaczeniem na koszty funkcjonowania jednostki (wydatki
osobowe, zakup energii, podróże służbowe, szkolenia
pracowników)
zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na bieżącą
działalność jednostek, w tym:
- PBW w Krośnie - 54,-zł,
- PBW w Przemyślu - 8.514,-zł
zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji
wraz z odsetkami zwróconej przez beneficjentów PO KL

finansowanie z
dochodów
finansowanie z
dochodów
finansowanie z
dochodów
finansowanie z
dochodów

finansowanie z
dochodów

finansowanie z
dochodów

dostosowanie planu
zmniejszenie planu dotacji celowych na realizację projektów w wydatków do
ramach RPO WP
obowiązującego
limitu
zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji
wraz z odsetkami zwróconej przez beneficjentów PO KL
zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji
wraz z odsetkami zwróconej przez beneficjentów PO KL
zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odsetek od
dotacji zwróconych przez Regionalny Ośrodek EFS realizujący
zadania w ramach PT PO KL
zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części
poniesionych wydatków na projekcie PT PO KL z tytułu
nadpłaty środków na rzecz kontrahenta
zwiększenie planu finansowego WUP w Rzeszowie z
przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla radcy
prawnego z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa
procesowego
zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji
wraz z odsetkami zwróconej przez beneficjentów PO KL

wróć
85415

190 174

85495

5 839

854

92109

50 000

100 000

zmiany w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego poprzez:
- zmniejszenie planu dotacji podmiotowej przeznaczonej na
wkład własny do projektów realizowanych przez podmioty
100 000 zewnętrzne,
- zwiększenie planu dotacji celowej dla Arboretum i Zakładu
Fizjografii w Bolestraszycach na realizację zdania pn.
"Rewitalizacja i rozbudowa pergoli"

92120

92195

Suma

Ogółem plan
wydatków

zwrot do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego części dotacji
wraz z odsetkami zwróconej przez beneficjentów PO KL

zmiany w planie wydatków Urzędu Marszałkowskiego poprzez:
- zmniejszenie planu dotacji podmiotowej przeznaczonej na
wkład własny do projektów realizowanych przez podmioty
zewnętrzne,
50 000 - zwiększenie planu dotacji celowej dla Centrum Kulturalnego
w Przemyślu na realizację zadania pn. "e-Podkarpackie
Centrum Kulturalne - rozwój teleinformatyczny Centrum
Kulturalnego w Przemyślu - wojewódzkiej instytucji kultury
(etap I)"

921
92114

zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji wraz z
odsetkami zwróconej przez beneficjentów działania 2.2 ZPORR

1 600 000

dostosowanie planu
zmniejszenie planu dotacji celowych na realizację projektów w wydatków do
obowiązującego
ramach RPO WP
limitu

730 454

10 154 964

zwiększenie planu dotacji celowych na zadania i cele z zakresu
ochrony i konserwacji zabytków

5 319 367

-4 835 597

wróć

- projekt -

UCHWAŁA Nr ……/ …… / 11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia ………………..2011r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa
Podkarpackiego
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust.
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240, z późn. zm.)
Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala co następuje:
§1
1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi
dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa dr. woj. Nr 866 Dachnów –
Lubaczów – Krowica Hołodowska – Gr. Państwa na odc. Lubaczów – Budomierz”,
stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy
o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11
Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011r.
w

sprawie

uchwalenia

wieloletniej

prognozy

finansowej

Województwa

Podkarpackiego w związku z późniejszym terminem rozstrzygnięcia przetargów na
roboty budowlane oraz opóźnieniem w wykonaniu robót ziemnych w 2010 roku.
Nie zrealizowany zakres rzeczowy z 2010r. będzie realizowany kolejno w roku
2011 i 2012 z uwzględnieniem kolejności technologicznej robót oraz konieczności
zachowania ciągłości realizowanych prac.
2. Zmienia się limit wydatków na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 w latach
2011-2012 w następujący sposób:
1) w 2011r. zmniejsza
finansowanych

z

limit wydatków o kwotę 1.950.000,-zł, w tym

Budżetu

Unii

Europejskiej

o

kwotę

1.657.500,-zł

i finansowanych z Budżetu Województwa Podkarpackiego o

kwotę

292.500,-zł;
2) w 2012r. zwiększa się limit wydatków o kwotę 10.500.000,-zł, w tym
finansowanych

z

Budżetu

Unii

Europejskiej

o

kwotę

8.925.000,-zł

wróć
i

finansowanych

z

Budżetu

Województwa

Podkarpackiego

o

kwotę

1.575.000,-zł.

§2
1. Ustala się limity zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których
mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych
w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego:
1) „Przygotowanie i realizacja budowy łącznika drogi woj. Nr 835 Lublin - gr. Woj.
- Przeworsk - Kańczuga

- Dynów - Grabownica Starzeńska” w kwocie

38.000.000,-zł,
2) „Rozbudowa dr. woj. Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II” w kwocie 1.000.000,-zł,
3) „Rozbudowa dr. woj. Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary
odc. Granica Województwa – Leżajsk” w kwocie 27.809.600,-zł,
4) „Rozbudowa dr. woj. Nr 880 Jarosław – Pruchnik” w kwocie 15.260.000,-zł,
5) „Rozbudowa dr. woj. Nr 892 Zagórz - Komańcza i dr. woj. Nr 897 Tylawa Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate Gr. Państwa odc.
Komańcza – Radoszyce” w kwocie 55.000.000,-zł,
6) „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie
787.150,-zł,
7) „Podkarpacki System Informacji Medycznej” "PSIM" w kwocie 1.563.656,-zł.
2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia,
o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych,
określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego pn. „Likwidacja
barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz
połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” o kwotę 103.756.545,-zł.
§3
Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4
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pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do
uchwały

Nr

V/53/11

Sejmiku

Województwa

Podkarpackiego

w

Rzeszowie

z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Podkarpackiego, ogółem o kwotę 243.176.951,-zł, w tym:
1) obciążające budżet roku 2012 o kwotę 188.424.512,-zł;
2) obciążające budżet roku 2013 o kwotę 54.752.439,-zł.
§4
Zwiększa 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 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych

w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Podkarpackiego, ogółem o kwotę 240.826.145, w tym:
1) obciążające budżet roku 2012 o kwotę 186.876.334,-zł;
2) obciążające budżet roku 2013 o kwotę 53.949.811,-zł.
§5
W związku ze zmianami zawartymi w § 1-4 oraz zmianami w budżecie na 2011r.
wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Nr 40/787/11 z dnia 19 kwietnia
2011r. oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr VIII/113/11 z dnia 18 kwietnia
2011 r. dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr V/53/11 z dnia 31
stycznia

2011

r.

w

sprawie

uchwalenia

wieloletniej

prognozy

finansowej

Województwa Podkarpackiego. Załącznik Nr 1 i Nr 2 otrzymują brzmienie jak
załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wróć

Uzasadnienie
do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian
w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Podkarpackiego
Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów
Departamentów Urzędu dotyczących:
1. Zmiany limitu wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik
Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla zadania „Budowa drogi dojazdowej
do przejścia granicznego oraz przebudowa dr. woj. Nr 866 Dachnów – Lubaczów
– Krowica Hołodowska – Gr. Państwa na odc. Lubaczów – Budomierz”. Zmiany
związane są z późniejszym rozstrzygnięciem przetargów w 2010r. oraz
niezrealizowaniem planowanych na 2010r. robót budowanych.
Zmiany limitów wydatków polegają na:
1) zmniejszeniu limitu wydatków na 2011r. o kwotę 1.950.000,-zł, w tym
finansowanych

z

Budżetu

Unii

Europejskiej

o

kwotę

1.657.500,-zł

i finansowanych z Budżetu Województwa Podkarpackiego o

kwotę

292.500,-zł;
2) zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 10.500.000,-zł, w tym finansowanych z
Budżetu
i

Unii

finansowanych

Europejskiej
z

Budżetu

o

Województwa

kwotę

8.925.000,-zł

Podkarpackiego

o

kwotę

1.575.000,-zł.
2. Ustalenia limitów zaciąganych zobowiązań dla ujętych w wykazie przedsięwzięć:
1) Inwestycji drogowych na kwotę 240.826.145,-zł, z tego na:
a) „Przygotowanie i realizację budowy łącznika drogi woj. Nr 835 Lublin - gr.
Woj. - Przeworsk - Kańczuga - Dynów - Grabownica Starzeńska” w kwocie
38.000.000,-zł,
b) „Rozbudowę dr. woj. Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec Dębica na odc. Mielec - Dębica etap II” w kwocie 1.000.000,-zł,
c) „Rozbudowę dr. woj. Nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Dylągówka - Szklary
odc. Granica Województwa – Leżajsk” w kwocie 27.809.600,-zł,
d) „Rozbudowę dr. woj. Nr 880 Jarosław – Pruchnik” w kwocie 15.260.000,-zł,
e) „Rozbudowę dr. woj. Nr 892 Zagórz - Komańcza i dr. woj. Nr 897 Tylawa Komańcza - Radoszyce - Cisna - Ustrzyki Górne - Wołosate Gr. Państwa
odc. Komańcza – Radoszyce” w kwocie 55.000.000,-zł,

wróć
Ustalone limity stanowić będą podstawę do ogłoszenie przetargów na: realizację
robót, Inżyniera Kontraktu oraz na obsługę prawną zadania.
2) Projektów informatycznych na kwotę 2.350.806,-zł, z tego na:
a) „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w kwocie
787.150,-zł,
b) „Podkarpacki System Informacji Medycznej” "PSIM" w kwocie 1.563.656,-zł.
Ustalone limity konieczne są do wszczęcia procedur przetargowych na wybór
podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie oraz promocję projektów.
3. Zwiększenia limitu zaciąganych zobowiązań dla zadania pn. „Likwidacja barier
rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz
połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875” o kwotę 103.756.545,-zł. Zwiększony
limit zostanie przeznaczony na: ogłoszenie przetargu na realizację robót, Inżyniera
Kontraktu oraz na zawarcie aneksów związanych ze zmianą stawki VAT.
Wraz z ustaleniem i zmianą limitów zobowiązań dla nowych zadań dokonuje się
zmiany upoważnień dla Zarządu Województwa.
Ponadto dokonano aktualizacji wieloletniej prognozy finansowej Województwa
Podkarpackiego (załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2) w związku ze zmianami w budżecie
dokonanymi uchwałami: Zarządu Województwa Nr 40/787/11 z dnia 19 kwietnia
2011r. oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr VIII/113/11 z dnia 18 kwietnia
2011 r. oraz zmianami w wykazie przedsięwzięć na zadaniu pn. „Budowa drogi
dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa dr. woj. Nr 866 Dachnów –
Lubaczów – Krowica Hołodowska – Gr. Państwa na odc. Lubaczów – Budomierz”.

Załącznik Nr 1
Uchwały Nr …../……./……
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia
2011 r

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2011 - 2025

wróć

Wyszczególnienie

Lp.

1 Dochody ogółem, z tego:

2011

2012

1 136 986 375

2013

1 093 430 481

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

902 120 912

640 683 569

591 319 372

563 387 789

567 480 707

570 733 482

579 149 313

587 552 196

596 300 401

605 221 570

614 319 163

623 596 706

633 057 801
632 057 801

a dochody bieżące

654 322 406

622 600 962

632 572 515

579 592 321

567 163 337

558 387 789

566 480 707

569 733 482

578 149 313

586 552 196

595 300 401

604 221 570

613 319 163

622 596 706

b dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku)

460 663 969

465 829 519

266 548 397

56 091 248

19 156 035

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 000 000

5 000 000

3 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

c

ze sprzedaży majątku

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i
2 pożyczek oraz wyemitowanych papierów
wartościowych), w tym:

559 651 391

507 735 675

459 718 768

428 099 609

429 704 567

413 435 128

421 795 591

433 449 413

444 677 098

448 592 520

459 571 320

471 754 444

481 830 357

495 361 700

509 429 863

a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

150 327 656

152 996 970

156 056 909

159 178 047

162 361 608

165 608 840

168 921 017

172 299 437

175 745 426

179 260 335

182 845 541

186 502 452

190 232 501

194 037 151

197 917 894

15 927 837

16 405 672

16 897 842

17 404 778

17 926 921

18 464 728

19 018 670

19 589 230

20 176 907

20 782 215

21 405 681

22 047 851

22 709 287

23 390 566

24 092 283

8 798 172

9 745 657

11 375 698

9 818 445

9 028 007

7 561 980

4 960 034

4 956 214

4 519 898

4 305 543

4 089 403

3 355 668

141 950

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b związane z funkcjonowaniem organów JST
c
d
e
3
4

a

z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:
gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu
z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp
wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (bez
gwarancji i poręczeń)
Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez
obsługi długu) (1-2)
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,
zgodnie z art. 217 ufp, w tym:
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,
zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu
budżetu roku bieżącego

172 053 227

143 999 260

84 348 985

43 995 981

35 804 120

10 108 660

9 865 341

9 994 428

9 797 628

1 724 663

364 940

364 940

364 940

364 940

364 940

577 334 984

585 694 806

442 402 145

212 583 960

161 614 805

149 952 661

145 685 116

137 284 068

134 472 214

138 959 676

136 729 081

133 467 126

132 488 806

128 235 006

123 627 938

29 304 572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 066 721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750 000

750 000

0

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Środki do dyspozycji (3+4+5)

607 389 556

586 444 806

442 402 145

213 583 960

162 614 805

149 952 661

145 685 116

137 284 068

134 472 214

138 959 676

136 729 081

133 467 126

132 488 806

128 235 006

123 627 938

7 Spłata i obsługa długu, z tego:

20 515 800

36 339 473

50 632 327

49 031 827

57 219 026

62 639 656

58 120 255

45 096 100

43 164 300

41 231 500

39 335 700

37 366 900

23 434 100

22 303 300

21 172 500

8 575 000

16 986 473

27 755 328

27 755 327

37 755 326

45 328 856

43 328 855

32 560 000

32 560 000

32 560 000

32 560 000

32 560 000

20 560 000

20 560 000

20 560 000

11 940 800

19 353 000

22 876 999

21 276 500

19 463 700

17 310 800

14 791 400

12 536 100

10 604 300

8 671 500

6 775 700

4 806 900

2 874 100

1 743 300

612 500

2 500 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)

584 373 756

550 105 333

391 769 818

164 552 133

105 395 779

87 313 005

87 564 861

92 187 968

91 307 914

97 728 176

97 393 381

96 100 226

109 054 706

105 931 706

102 455 438

10 Wydatki majątkowe, w tym:

694 619 642

638 949 612

391 769 818

164 552 133

105 395 779

87 313 005

87 564 861

92 187 968

91 307 914

97 728 176

97 393 381

96 100 226

109 054 706

105 931 706

102 455 438

a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

427 480 830

597 978 682

349 401 305

78 464 643

39 769 535

0

0

2 978 622

2 978 622

0

0

0

0

0

0

11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)

110 245 886

88 844 279

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

334 545 886

406 403 692

378 648 364

350 893 037

313 137 711

267 808 855

224 480 000

191 920 000

159 360 000

126 800 000

94 240 000

61 680 000

41 120 000

20 560 000

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

5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

a

rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu
papierów wartościowych

b wydatki bieżące na obsługę długu
8

Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie
pożyczki)

12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11)
13 Kwota długu, w tym:
łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art.
170 ust. 3 sufp
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170
b
ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy

a

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst
14 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym
podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
15 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243
ufp
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po
16
uwzględnieniu art. 244 ufp
a

17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody
ogółem - max 15% z art. 169 sufp
Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z
18
art. 170 sufp
19 Wydatki bieżące razem (2+7b)
20 Wydatki ogółem (10+19)
21 Wynik budżetu (1-20)
22 Przychody budżetu
23 Rozchody budżetu (7a+8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 313 972

46 085 130

62 008 025

58 850 272

66 247 033

70 201 636

63 080 289

50 052 314

47 684 198

45 537 043

43 425 103

40 722 568

23 576 050

22 303 300

21 172 500

10,65%

11,79%

15,75%

19,62%

21,82%

22,47%

22,10%

21,81%

21,79%

21,74%

21,38%

20,88%

17,18%
Zgodny z art. 243
ufp

11,99%
Zgodny z art. 243
ufp

Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243
ufp
ufp
ufp
ufp
ufp
ufp

22,82%
Zgodny z art. 243
ufp

Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243 Zgodny z art. 243
ufp
ufp
ufp
ufp
ufp
ufp

2,6%

4,2%

6,9%

9,2%

11,2%

12,5%

11,1%

8,8%

8,2%

7,8%

7,3%

6,7%

3,8%

3,6%

3,3%

29,4%

37,2%

42,0%

54,8%

53,0%

47,5%

39,6%

33,6%

27,5%

21,6%

15,8%

10,2%

6,7%

3,3%

0,0%

571 592 191

527 088 675

482 595 767

449 376 109

449 168 267

430 745 928

436 586 991

445 985 513

455 281 398

457 264 020

466 347 020

476 561 344

484 704 457

497 105 000

510 042 363

1 266 211 833

1 166 038 287

874 365 584

613 928 242

554 564 046

518 058 933

524 151 852

538 173 482

546 589 313

554 992 196

563 740 401

572 661 570

593 759 163

603 036 706

612 497 801

-129 225 458

-72 607 806

27 755 328

26 755 327

36 755 326

45 328 856

43 328 855

32 560 000

32 560 000

32 560 000

32 560 000

32 560 000

20 560 000

20 560 000

20 560 000

140 300 458

89 594 279

0

1 000 000

1 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 075 000

16 986 473

27 755 328

27 755 327

37 755 326

45 328 856

43 328 855

32 560 000

32 560 000

32 560 000

32 560 000

32 560 000

20 560 000

20 560 000

20 560 000

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały Nr ……/……./..…
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia …………………2011r.

wróć
Lp
Nazwa przedsięwzięcia

Cel przedsięwzięcia

Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres
realizacji

Klasyfikacja Łączne nakłady
Dział finansowe
Rozdział
(ujęte w

1) programy, projekty lub zadania (razem)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
Ochrona przeciwpowodziowa
Podkarpaci Zarząd
Ochrona przed powodzią
aglomeracji Rzeszów Program
1
Melioracji i Urządzeń
aglomeracji Rzeszów
Operacyjny Infratsruktura i
Wodnych
2008 Środowisko 2007 - 2013
010 - 01008
Departament
2014
- wydatki bieżące
Rolnictwa i
- wydatki majątkowe, z tego
Środowiska
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
Ochrona przeciwpowodziowa
Ochrona przed powodzią w zlewni
terenów położonych w zlewni
Wisłoki, w tym budowa zbiorników
2
rzeki Wisłoki Program
retencyjnych Kąty-Myscowa oraz
Podkarpaci Zarząd
Operacyjny Infratsruktura i
2006 Dukla
010 - 01008
Melioracji i Urządzeń
Środowisko 2007 - 2013
2014
Wodnych
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
Zapewnienie bezpieczeństwa
Zaprojektowanie i budowa
przeciwpowodziowego na
lewostronnego obwałowania rzeki
odcinku 53+800-55+600 rzeki
Podkarpaci Zarząd
Wisłoki w km 53+800-55+600 w
Wisłoki w miejscowościach
3
Melioracji i Urządzeń
miejscowościach: Zawierzbie,
Zawierzbie oraz Żyraków
Wodnych
2010 Żyraków, na terenie gminy Żyraków, Regionalny Program Operacyjny
010 - 01078
Departament
2013
województwo podkarpackie
Województwa Podkarpackiego
Rolnictwa i
2007 – 2013
Środowiska
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
Zapewnienie ochrony
przeciwpowodziowej
Zaprojektowanie i budowa suchego
miejscowościom położonym
zbiornika przeciwpowodziowego
poniżej planowanego zbiornika
(polderu przepływowego) pn.
Podkarpaci Zarząd
suchego wzdłuż rzeki Mleczki
4
"Kańczuga" na rzece Mleczka
Melioracji i Urządzeń
Kańczudzkiej
Kańczudzka na terenie gminy
Wodnych
2009 a następnie rzeki Mleczki
010 - 01078
Jawornik Polski oraz miasta i gminy
Departament
2013
Regionalny Program Operacyjny
Kańczuga
Rolnictwa i
Województwa Podkarpackiego
Środowiska
2007 – 2013
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
150 - 15011
Program Operacyjny Kapitał
150 - 15013
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Ludzki, Priorytety VI-IX - dotacje
5
150 - 15095
Priorytety VI-IX
dla beneficjentów programu
801 - 80146
801 - 80195
Wojewódzki Urząd
2011 - wydatki bieżące, z tego
852 - 85218
Pracy
2014
Budżet Unii Europejskiej
852 - 85219
Budżet Woj. Podkarpackiego
852 - 85295
Budżet Państwa
853 - 85395
- wydatki majątkowe, z tego
854 -85415
Budżet Państwa
854 -85495

2011

2012

2013

2014

2015

Limity wydatków w poszczególnych latach
2016
2017
2018
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

limit zobowiązań

2 236 098 331
632 956 554
1 603 141 777

599 534 057
172 053 227
427 480 830

741 977 942
143 999 260
597 978 682

433 750 290
84 348 985
349 401 305

122 460 624
43 995 981
78 464 643

75 573 655
35 804 120
39 769 535

10 108 660
10 108 660
0

9 865 341
9 865 341
0

12 973 050
9 994 428
2 978 622

12 776 250
9 797 628
2 978 622

1 724 663
1 724 663
0

364 940
364 940
0

364 940
364 940
0

364 940
364 940
0

364 940
364 940
0

364 940
364 940
0

413 131 828

1 490 052 771
195 248 864
1 294 803 907

379 986 508
63 804 797
316 181 711

579 475 605
44 536 006
534 939 599

337 490 225
25 215 283
312 274 942

53 414 563
6 932 497
46 482 066

14 667 008
10 173 697
4 493 311

9 130 735
9 130 735
0

8 887 416
8 887 416
0

11 645 059
8 666 437
2 978 622

11 448 259
8 469 637
2 978 622

396 672
396 672
0

164 940
164 940
0

164 940
164 940
0

164 940
164 940
0

164 940
164 940
0

164 940
164 940
0

395 129 272

41 577 916

5 200 000

31 789 892

3 541 208

41 577 916
24 190 309
17 387 607

63 315 051

63 315 051
28 579 301
34 735 750

10 381 584

10 381 584
8 784 779
1 596 805

40 243 718

40 243 718
33 610 480
6 633 238

81 775 788

81 010 258
2 584 213
45 602
78 380 443
765 530
765 530

5 200 000
2 876 000
2 324 000

17 217 000

17 217 000
9 570 000
7 647 000

150 000

150 000
0
150 000

600 000

600 000
0
600 000

41 042 094

40 723 962
1 020 935
18 016
39 685 011
318 132
318 132

31 789 892
19 543 705
12 246 187

14 455 108

14 455 108
7 902 295
6 552 813

4 605 547

4 605 547
3 914 715
690 832

12 046 017

12 046 017
10 239 115
1 806 902

24 766 467

24 450 411
691 280
12 198
23 746 933
316 056
316 056

0

3 541 208
1 770 604
1 770 604

9 051 734

9 051 734
6 749 234
2 302 500

44 772

4 021 903

44 772
44 772

5 579 487

10 185 034

5 579 487
4 870 064
709 423

27 495 724

39 541 741

27 495 724
23 371 365
4 124 359

10 956 154

10 824 812
871 998
15 388
9 937 426
131 342
131 342

Strona 1 z 12

5 011 073

5 011 073

5 011 073

0

Centrum Obsługi Inwestorów i
Eksporterów w Wojew.
Podkarpackim, Program Operacyjny
Innowacyjna Gospodarka, Działanie
6
6.2 Rozwój sieci centrów obsługi
inwestorów i eksporterów oraz
powstanie nowych terenów
inwestycyjnych
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe
Zakup pojazdów szynowych na
potrzeby regionalnych kolejowych
7
przewozów osób w województwie
podkarpackim.
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Inne, w tym Fundusz Kolejowy

Utworzenie Centrum Obsługi
Inwestorów i Eksporterów w
Województwie Podkarpackim

wróć
2 709 589
Departament
Promocji, Turystyki i
Sportu

2010 2020

Urząd Marszalkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament Dróg i
Transportu

Przygotowanie i realizacja budowy Cele "Infrastruktura techniczna i
łacznika drogi woj. Nr 835 Lublin informatyczna" Poprawa
Podkarpacki Zarząd
gr. Woj. - Przeworsk - Kańczuga dostępności i jakości
Dróg Wojewódzkich w
Dynów - Grabownica Starzeńska
infrastruktury transportowej
Rzeszowie
Departament Dróg i
- wydatki bieżące
Transportu
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Rozbudowa dr. woj. Nr 855 Olbięcin Cele "Infrastruktura techniczna i
- Zaklików - Stalowa Wola odc.
informatyczna" Poprawa
Podkarpacki Zarząd
9
Granica Województwa - Stalowa
dostępności i jakości
Dróg Wojewódzkich w
Wola
infrastruktury transportowe
Rzeszowie
- wydatki bieżące
Departament Dróg i
- wydatki majątkowe, z tego
Transportu
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Rozbudowa dr. woj. Nr 858
Cele "Infrastruktura techniczna i
Zarzecze - Biłgoraj - Zwierzyniec informatyczna" Poprawa
Podkarpacki Zarząd
10
Szczebrzeszyn odc. Zarzecze dostępności i jakości
Dróg Wojewódzkich w
Granica Województwa
infrastruktury transportowej
Rzeszowie
- wydatki bieżące
Departament Dróg i
- wydatki majątkowe, z tego
Transportu
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Rozbudowa dr. woj. Nr 985
Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa
Nagnajów - Baranów Sandomierski Podkarpacki Zarząd
11
dostępności i jakości
Mielec - Dębica na odc. Mielec Dróg Wojewódzkich w
Dębica etap II
infrastruktury transportowej
Rzeszowie
- wydatki bieżące
Departament Dróg i
- wydatki majątkowe, z tego
Transportu
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Rozbudowa dr. woj. Nr 877 Naklik - Cele "Infrastruktura techniczna i
Leżajsk - Łańcut - Dylągówka informatyczna" Poprawa
Podkarpacki Zarząd
12
dostępności i jakości
Szklary odc. Granica Województwa Dróg Wojewódzkich w
infrastruktury transportowej
Leżajsk
Rzeszowie
- wydatki bieżące
Departament Dróg i
- wydatki majątkowe, z tego
Transportu
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Cele "Infrastruktura techniczna i
Rozbudowa dr. woj. Nr 880
informatyczna" Poprawa
Podkarpacki Zarząd
13
Jarosław - Pruchnik
dostępności i jakości
Dróg Wojewódzkich w
infrastruktury transportowej
Rzeszowie
- wydatki bieżące
Departament Dróg i
- wydatki majątkowe, z tego
Transportu
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

79 996 620
2009 2012

79 996 620
51 658 120
4 000 000
24 338 500

39 000 000

24 480 000

35 000 000

12 000 000

34 207 600

231 732

231 732

231 732

0

269 000
228 650
0
40 350

18 328 060

284 732
242 022
0
42 710

284 732
242 022
0
42 710

55 568 560

284 732
242 022
0
42 710

284 733
121 012
142 366
21 355

231 732
0
231 732
0

231 732
0
231 732
0

231 732
0
231 732
0

231 732
0
231 732
0

231 732
0
231 732
0

50 688 560

18 328 060
11 837 574
2 938 490
3 551 996

1 000 000

55 568 560
35 882 056
1 000 000
18 686 504

38 000 000

38 000 000

1 000 000
850 000
150 000
6 826 600

38 000 000
32 300 000
5 700 000
6 826 600

10 826 800

17 653 400

6 826 600
5 802 610
1 023 990
5 600 000

6 826 600
5 802 610
1 023 990
15 800 000

10 826 800
9 202 780
1 624 020
13 400 000

29 200 000

5 600 000
4 760 000
840 000
11 000 000

15 800 000
13 430 000
2 370 000

13 400 000
11 390 000
2 010 000

1 000 000

1 000 000

11 000 000
9 350 000
1 650 000
6 398 000

1 000 000
850 000
150 000
16 400 000

11 409 600

27 809 600

600 - 60013
34 207 600
29 076 460
5 131 140
23 060 000

2011 2013

231 732

600 - 60013
12 000 000
10 200 000
1 800 000

2011 2013

231 732

600 - 60013
35 000 000
29 580 000
5 420 000

2011 2012

284 733

600 - 60013
24 480 000
20 808 000
3 672 000

2011 2013

284 732

600 - 60013
39 000 000
33 150 000
5 850 000

2011 2013

284 732

600 - 60001

8

2011 2012

284 732

500 - 50005
2 709 589
1 197 278
1 301 026
211 285

Poprawa dostępności i jakości
podróżowania.

269 000

6 398 000
5 438 300
959 700
7 800 000

16 400 000
13 940 000
2 460 000
7 800 000

11 409 600
9 698 160
1 711 440
7 460 000

600 - 60013
23 060 000
19 601 000
3 459 000

7 800 000
6 630 000
1 170 000

7 800 000
6 630 000
1 170 000

7 460 000
6 341 000
1 119 000

Strona 2 z 12

15 260 000

Budowa drogi dojazdowej do
Cele "Infrastruktura techniczna i
przejścia granicznego oraz
informatyczna" Poprawa
przebudowa dr. woj. Nr 866
Podkarpacki Zarząd
14
dostępności i jakości
Dachnów - Lubaczów - Krowica
Dróg Wojewódzkich w
infrastruktury transportowej
Hołodowska - Gr. Państwa na odc.
Rzeszowie
Lubaczów - Budomierz
Departament Dróg i
- wydatki bieżące
Transportu
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Rozbudowa dr. woj. Nr 892 Zagórz Komańcza i dr. woj. Nr 897 Tylawa - Cele "Infrastruktura techniczna i
informatyczna" Poprawa
Komańcza - Radoszyce - Cisna Podkarpacki Zarząd
15
dostępności i jakości
Ustrzyki Górne - Wołosate Gr.
Dróg Wojewódzkich w
infrastruktury transportowej
Państwa odc. Komańcza Rzeszowie
Radoszyce
Departament Dróg i
- wydatki bieżące
Transportu
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
16

Rozbudowa dr. woj. Nr 885
Przemyśl - Hermanowice Granica
Państwa

Stworzenie dogodnych
Podkarpacki Zarząd
powiązań komunikacyjnych
województw Polski Wschodniej Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie
Departament Dróg i
Transportu

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Likwidacja barier rozwojowych most na Wiśle z rozbudową drogi Stworzenie dogodnych powiązań
17
komunikacyjnych województw
wojewódzkiej Nr 764 oraz
Polski Wschodniej
połączeniem z drogą wojewódzką
Nr 875
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Zbudowanie w województwie
Sieć Szerokopasmowa Polski
podkarpackim nowoczesnej
18
Wschodniej - Województwo
infrastruktury publicznej
Podkarpackie
bazującej na technologiach
informatycznych
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Uruchomienie w skali
województwa jednorodnego
PSeAP - Podkarpacki System e19
systemu obiegu dokumentów i
Administracji Publicznej
zarządzania sprawami oraz
zdalnych usług
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Uruchomienie w skali
województwa spójnego systemu
Podkarpacki System Informacji
wspierającego zarządzanie i
20
Medycznej” "PSIM"
funkcjonowanie opieki
zdrowotnej w placówkach służby
zdrowia
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego

Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w
Rzeszowie
Departament Dróg i
Transportu

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament
Społeczeństwa
Informacyjnego

65 000 000
2010 2012

82 500 000

7 690 000

38 550 000
32 767 500
5 782 500

27 500 000

0

344 535 650

2009 2025

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament
Społeczeństwa
Informacyjnego

2009 2025

55 000 000
46 750 000
8 250 000
0

700 000

3 000 000

3 990 000

0

0

84 211 992

0

124 226 080

700 000
595 000
105 000

3 000 000
2 550 000
450 000

3 990 000
3 391 500
598 500

60 917 302

104 418 228

600 - 60013
272 945 275
143 422 396
129 522 879

Urząd Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament
Społeczeństwa
Informacyjnego

55 000 000

600 - 60013

272 945 275

2010 2019

25 000 000
21 250 000
3 750 000

55 000 000

27 500 000
23 375 000
4 125 000

7 690 000
6 536 500
1 153 500

2009 2013

0

600 - 60013
82 500 000
70 125 000
12 375 000

2013 2015

wróć

25 000 000

600 - 60013
65 000 000
55 250 000
9 750 000

2011 2012

38 550 000

720 - 72095

42 544 920
42 544 920
301 990 730
207 255 317
70 352 434
24 382 979

92 644 141
720 - 72095

913 800
913 800
91 730 341
90 902 331
828 010

58 787 133

84 211 992
43 732 888
40 479 104

3 922 400

124 226 080
65 166 052
59 060 028

97 616 604

60 917 302
32 612 076
28 305 226

152 134 395

42 296 647

8 977 383

0

0

0

0

3 922 400
2 991 524
578 932
351 944

97 616 604
68 208 562
21 383 505
8 024 537

152 134 395
106 192 269
33 448 918
12 493 208

42 296 647
29 862 962
8 920 395
3 513 290

45 900 314

6 811 264

22 600

0

0

45 900 314
45 411 931
488 383

6 811 264
6 724 045
87 219

35 034 025

16 351 723

32 600

22 600
22 600

6 254 355

32 600
32 600

82 340

8 977 383
8 977 383
0

32 600

32 600
32 600

82 340

8 734 063

8 734 063
8 734 063
0

82 600

82 600
82 600

82 340

8 490 744

8 490 744
8 490 744
0

82 600

82 600
82 600

82 340

11 248 387

11 051 587

8 269 765
8 269 765
2 978 622

8 072 965
8 072 965
2 978 622

2 978 622

2 978 622

82 600

82 600

82 600
82 600

82 340

82 600
82 600

82 340

0

82 600

82 600
82 600

82 340

82 600

82 600
82 600

82 340

82 600

82 600
82 600

82 340

82 600

82 600
82 600

82 340

82 600

82 600
82 600

82 340

82 600

82 600
82 600

82 340

720 - 72095
988 080
988 080
57 799 053
48 994 086
8 804 967

0

0

0

35 034 025
29 778 921
5 255 104

16 351 723
13 898 964
2 452 759

6 254 355
5 316 201
938 154
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82 340
82 340

82 340
82 340

82 340
82 340

82 340
82 340

82 340
82 340

82 340
82 340

82 340
82 340

82 340
82 340

82 340
82 340

82 340
82 340

82 340
82 340

787 150

82 340
82 340

1 563 656

Projekt systemowy pt.
„Wzmocnienie instytucjonalnego Wzmocnienie instytucjonalnego
Urząd Marszałkowski
systemu wdrażania Regionalnej
systemu wdrażania Regionalnej
Województwa
21
Strategii Innowacji w latach 2007- Strategii Innowacji w latach 2007Podkarpackiego
2013 w województwie
2013 w województwie
Departament Rozwoju
podkarpackim”
Regionalnego Oddział
- wydatki bieżące, z tego
Wdrażania
Budżet Unii Europejskiej
Regionalnej Strategii
Budżet Woj. Podkarpackiego
Innowacji
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe
Realizacja zadania polegająca na
prowadzeniu Głównego Punktu
Informacyjnego przy Urzędzie
Marszałkowskim Województwa
System Informacji o Funduszach
Podkarpackiego oraz
Urząd Marszałkowski
22 Europejskich- Program Operacyjny
koordynacja, promocja,
Województwa
Pomoc Techniczna
monitoring, kontrola oraz ocena
Podkarpackiegodziałanlości sieci Lokalnych
Departament Rozwoju
Punktów Informacyjnych Regionalnego- Oddział
Program Operacyjny Pomoc
informacji o
Techniczna
Funduszach
- wydatki bieżące, z tego
Europejskich
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
Stworzenie szans na lapsze
Obserwatorium Integracji
planowanie polityk i strategii
23 Społęcznej - umowa nr CRZL/WRP
Regionalny Ośrodek
rozwiązywania problemów
II/1.16/1/10 do 2013 roku
Polityki Społecznej w
alkoholowych
Rzeszowie, ul.
- wydatki bieżące, z tego
Hetmańska 120
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe
Projekt "Karpacka Marka"
realizowany w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu
Urząd Marszalkowski
Promocja Województwa
24 Współpracy Transgranicznej PolskaWojewództwa
Podkarpackiego
Białoruś-Ukraina 2007-2013
Podkarpackiego
prognoza dotyczy tylko
Departament
Województwa Podkarpackiego jako
Promocji, Turystyki i
partnera programu
Sportu
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe
Celem projektu jest zbudowanie
trwałej platformy kooperacji
Projekt pt. "Strategia doganiania
między regionami Polski
dla województw Polski
Wschodniej nakierowanej na
Wschodniej", realizowany w
zbliżenie się na poziomie rozwoju
ramach Programu Operacyjnego
do regionów o wyższym
Rozwój Polski Wschodniej 2007poziomie rozwoju społeczno25
2013, priorytet I: Nowoczesna
gospodarczego UE poprzez
Departament Rozwoju
Gospodarka, Działanie 1.4
wypracowanie strategii
Regionalnego
Promocja i Współpraca, komponent
doganiania dla województw:
Współpraca, obszar "Tworzenie
podkarpackiego, lubelskiego,
polityki rozwoju regionalnego"
świętokrzyskiego, podlaskiego, i
warmińsko-mazurskiego
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego

19 990 722
2008 2013

19 990 722
16 992 114
1 499 304
1 499 304

wróć

5 107 069

0

6 981 320
5 934 122
523 599
523 599

974 798

5 107 068
4 341 008
383 030
383 030

984 714

5 107 069
4 341 009
383 030
383 030

992 623

1 021 762

542 871

0

750 - 75018

6 255 382
5 317 075
938 307
175 000
148 750
26 250
948 664
2011 2013

750 - 75071

2011 2012

750 - 75075

948 664
806 364
142 300

313 933

313 933
282 539
31 394

1 392 000
2011 2013

5 107 068

730 - 73095

6 430 382
2009 2015

6 981 320

954 798
811 578
143 220
20 000
17 000
3 000
288 664
288 664
245 364
43 300

228 456

228 456
205 610
22 846

57 200

954 714
811 507
143 207
30 000
25 500
4 500
312 800
312 800
265 880
46 920

967 623
822 480
145 143
25 000
21 250
3 750
347 200

57 200
51 480
5 720

542 871
461 440
81 431

0

347 200
295 120
52 080

85 477

0

85 477
76 929
8 548

877 200

457 600

750-75095

1 392 000
1 252 800
139 200

991 762
842 998
148 764
30 000
25 500
4 500

877 200
789 480
87 720

457 600
411 840
45 760
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Projekt pt. "Kluczowe wyzwania dla
województw Polski Wschodniej w
przyszłym okresie programowania analizy rozwoju sytuacji, plany
adaptacji i stworzenie systemu
Zwiększenie potencjału
stałej współpracy", realizowany w rozwojowego województw Polski
26 ramach Programu Operacyjnego
Wschodniej i intensyfikacja
Rozwój Poslki Wschodniej 2007wspołpracy interregionalnej
2013, prirytet I: Nowoczesna
województw na tym obszarze
Departament Rozwoju
Gospodarka, Działanie 1.4
Regionalnego
Promocja i Współpraca, komponent
Współpraca, obszar "Tworzenie
polityki rozwoju regionalnego"
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Projekt pn. Modernizacja oferty
kształcenia zawodowego w
Modernizacja oferty kształcenia
powiązaniu z potrzebami
zawodowego w powiązaniu z
Województwo
lokalnego/regionalnego rynku pracy
27
potrzebami
Podkarpackie/ Urząd
w ramach priorytetu IX Projekty
lokalnego/regionalnego rynku
Marszałkowski
innowacyjne POKL. (85% EFS + 15%
pracy
Województwa
BP) Projekt nie przewiduje wkładu
Podkarpackiego
własnego.
Departament Edukacji
- wydatki bieżące, z tego
i Kultury - Oddział
Budżet Unii Europejskiej
edukacji
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
Projekt pn.Podkarpacki fundusz
stypendialny dla doktorantów
realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
28
Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki działanie 8.2 - Transfer
wiedzy , poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa

29

Szwajcarsko Polski Program
Współpracy

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet UE: Szwajcaria
Budżet Woj. Podkarpackiego

Wsparcie doktorantów z
województwa podkarpackiego

Województwo
Podkarpackie/ Urząd
Marszałkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament Edukacji
i Kultury - Oddział
edukacji

Zmniejszenie różnic społeczno gospodarczych istniejących
pomiędzy Polską a wyżej
rozwiniętymi państwami UE oraz
różnic na terytorium Polski
pomiędzy ośrodkami miejskimi a Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
regionami słabo rozwiniętymi
Rzeszowie, ul.
pod względem strukturalnym
Hetmańska 120

wróć
511 000
2011 2012

8 121 208

17 495 338

3 998 862

462 000
415 800
46 200

3 228 074

0

3 750 862
3 188 233
562 629
248 000
210 800
37 200

6 377 026

2 028 074
1 723 557
304 517
1 200 000
1 020 000
180 000

5 455 752

3 045 524

0

803 - 80309
17 478 138
14 856 417
1 310 861
1 310 860
17 200
14 620
1 290
1 290

13 902 593
2011 2015

45 000
40 500
4 500
4 000
3 600
400

801 - 80130
6 608 208
5 616 671
991 537
1 513 000
1 286 050
226 950

2009 2013

0

462 000

750-75095

507 000
456 300
50 700
4 000
3 600
400

2010 2012

49 000

6 377 026
5 420 472
478 277
478 277

481 697

5 455 752
4 637 390
409 181
409 181

6 065 493

3 045 524
2 588 696
228 414
228 414

4 957 685

1 640 637

757 081

852 - 85295
4 491 304
3 986 801
504 503
9 411 289
9 357 786
53 503

128 509
109 233
19 276
353 188
300 210
52 978

1 969 345
1 751 017
218 328
4 096 148
4 095 623
525

1 609 690
1 434 855
174 835
3 347 995
3 347 995
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529 990
475 991
53 999
1 110 647
1 110 647

253 770
215 705
38 065
503 311
503 311

0

Szkolenie i specjalistyczne
doradztwo dla kadr instytucji
pomocy społecznej działających na
Szkolenie i specjalistyczne
terenie województwa
doradztwo dla kadr instytucji
podkarpackiego powiązane z
pomocy społecznej działających
30
potrzebami oraz specyfiką
na terenie województwa
realizowanych zadań.
podkarpackiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007-2013 WND-PO KL.07.01.03-18001/09
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe

wróć
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120

9 096 866
2011 2013

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego; (razem)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

4 000 000

2 548 433

2 548 433

0

853 - 85395

9 096 866
7 732 336
1 364 530

4 000 000
3 400 000
600 000

2 548 433
2 166 168
382 265

2 548 433
2 166 168
382 265

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe

1

Utrzymanie urządzeń i melioracji
wodnych podstawowych i
szczegółowych

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

Zabezpieczenie ludności, mienia i
gospodarki przed negatywnymi
skutkami powodzi i zapewnienie
trwałości projektu

Departament
Rolnictwa i
Środowiska
Podkarpacki Zarząd
Melioracji i Urządzeń
Wodnych w
Rzeszowie

Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich realizuje
zadania własne w ramach trzech
schematów Pomocy technicznej
PROW 2007 - 2013. Celem realizacji
PT jest wsparcie systemu
zarządzania, promowania i
informowania o PROW.
Zabezpieczenie środków na ten cel
jest warunkiem niezbędnym do
Pomoc techniczna realizowana w realizacji przez Departament PROW
ramach Programu Rozwoju
niezbędnych działań związanych z
2
wdrażaniem PROW 2007-2013.
Obszarów Wiejskich na lata 2007 Zadania Departamentu w tym
Departament
2013.
zakresie są wynikiem realizacji
Programów Rozwoju
obowiązków Samorządu
Obszarów Wiejskich
Województwa Podkarpackiego
Oddział wdrażania
zapisanych w ustawie z dnia 7 marca
2007 roku o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich (Dz.U. nr 64 poz
427 z późn. zm.) oraz wynikają z
umowy nr 11/BZD-UM09/2009
zawartej w dniu 29 stycznia 2009r.
pomierzy SW i ARiMR.

746 045 560
437 707 690
308 337 870

336 937
2011 2015

37 302 500

3

Pomoc techniczna realizowana w
ramach Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013"

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Państwa

36 978 250
8 352 000
28 626 250
324 250
66 000
258 250

3 116 000
2009 2015

65 000

96 260 065
59 133 702
37 126 363

69 046 061
37 063 484
31 982 577

66 950

68 959

60 906 647
25 630 423
35 276 224

977 925
977 925
0

wróć

71 028

977 925
977 925
0

1 327 991
1 327 991
0

1 327 991
1 327 991
0

1 327 991
1 327 991
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

200 000
200 000
0

18 002 556

0

65 000
65 000

5 166 000

65 000
65 000

5 346 000

66 950
66 950

5 713 000

68 959
68 959

5 754 000

71 028
71 028

5 754 000

0

010 - 01041

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Oddział wdrażania PO RYBY 20072013 Departamentu Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich
realizuje zadania własne w ramach
trzech schematów Pomocy
technicznej PO RYBY 2007 - 2013.
Celem realizacji PT jest wsparcie
systemu zarządzania, promowania i
informowania o PO RYBY 2007 2013. Zabezpieczenie środków na
ten cel jest warunkiem niezbędnym
do realizacji przez Oddział PO RYBY
niezbędnych działań związanych z
Departament
wdrażaniem PO RYBY 2007 - 2013. Programów Rozwoju
Zadania Oddziału w tym zakresie są Obszarów Wiejskich
wynikiem realizacji obowiązków
Oddział wdrażania
Samorządu Województwa
Podkarpackiego zapisanych w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dn. 29 września
2009r w sprzwie warunków i
sposobu wykonywania zadań
instytucji zarządzającej przez
samorząd województwa

65 000

162 502 337
99 463 254
63 039 083

010 - 01008
336 937
336 937

2010 2015

219 547 549
108 248 430
111 299 119

5 135 000
336 000
4 799 000
31 000
6 000
25 000

475 000

5 258 000
360 000
4 898 000
88 000
16 000
72 000

570 000

5 698 000
410 000
5 288 000
15 000
3 000
12 000

625 000

5 739 000
1 290 000
4 449 000
15 000
3 000
12 000

685 000

5 739 000
5 739 000
15 000
15 000

360 000

050 - 05011

3 020 000
3 020 000
96 000
96 000

465 000
465 000
10 000
10 000

540 000
540 000
30 000
30 000

610 000
610 000
15 000
15 000
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670 000
670 000
15 000
15 000

350 000
350 000
10 000
10 000

0

4

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

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Państwa

5

Zakup, zakup i modernizacja
pojazdów szynowych

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Państwa
Inne, w tym Fundusz Kolejowy
Rekompensata z tytułu
6
wykonywania regionalnych
kolejowych przewozów osób
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

Departament
Wspierania
Przedsiębiorczości
Departament
Wdrażania Projektów
Infrastrukturalnych
Regionalnego
Programu
Operacyjnego

Zakup, zakup i modernizacja
pojazdów szynowych na
potrzeby regionalnych oraz
międzywojewódzkich kolejowych Urząd Marszalkowski
Województwa
przewozów pasażerskich Podkarpackiego
poprawa dostępności i jakości
Departament Dróg i
podróżowania
Transportu

2011 2015

150 - 15011
400 - 40001
400 - 40003
400 - 40095
600 - 60053
851 - 85115

69 411 500
43 750 000
25 661 500
Rekompensata z tytułu
wykonywania regionalnych
kolejowych przewozów osób

600 - 60001

Remonty cząstkowe nawierzchni Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w
dóg wojewódzkich
Rzeszowie
Departament Dróg i
Transportu

2010 2013

600 - 60013

Przygotowanie i realizacja budowy
północnej obwodnicy miasta
Cele "Infrastruktura techniczna i
Sokołowa Małopolskiego, celem
informatyczna" Poprawa
Podkarpacki Zarząd
8 dodatkowego skomunikowania z
dostępności i jakości
Dróg Wojewódzkich w
drogą wojewódzką Nr 875 Mielec –
infrastruktury transportowej
Rzeszowie
Kolbuszowa – Sokołów Małopolski –
Departament Dróg i
Leżajsk
Transportu
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Inne źródła

2012 2015

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

Opracowanie dokumentacji
opracowanie dokumentacji
projektowych i uzyskanie decyzji o projektowych i uzyskanie decyzji
Podkarpacki Zarząd
zezwoleniu na realizację inwestycji
o zewoleniu na realizację
Dróg Wojewódzkich w
drogowych
inwestycji drogowych
Rzeszowie
Departament Dróg i
- wydatki bieżące
Transportu
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Inne, w tym dotacja UG Brzozów
Zimowe utrzymanie dróg Zimowe Zimowe utrzymanie dróg Zimowe Podkarpacki Zarząd
10
Dróg Wojewódzkich w
utrzymanie dróg
utrzymanie dróg
- wydatki bieżące, z tego
Rzeszowie
Budżet Woj. Podkarpackiego
Departament Dróg i
- wydatki majątkowe
Transportu

115 013 615

Projekty pomocy technicznej - RPO Zapewnienie prawidłowej obsługi
WP
wdrażania RPO WP

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Państwa

Urząd Marszalkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament Rozwoju
Regionalnego Oddział
naboru projektów w
zakresie VIII osi
priorytetowej RPO

115 013 615
115 013 615

26 013 295
26 013 295
26 013 295

48 000 000

2 636 977
2 636 977
48 348 023
48 348 023

12 617 250

2 209 917
2 209 917
17 854 912
17 854 912

9 117 250

12 617 250
7 293 750
5 323 500
38 509 090

13 469 013

5 646 921

1 913 921
1 913 921
11 555 092
11 555 092

11 649 050

542 165
542 165
5 104 756
5 104 756

13 543 750

1 602 190

wróć

0

186 287
186 287
1 415 903
1 415 903

13 531 250

9 117 250
7 293 750
1 823 500

11 649 050
7 293 750
4 355 300

13 543 750
7 293 750
6 250 000

0

13 531 250
7 281 250
6 250 000

38 504 525

38 509 090
38 509 090

6 496 681

0

0

38 504 525
38 504 525

6 704 902

6 496 681
6 496 681

48 000 000
40 000 000
8 000 000

1 573 200
2010 2012

20 064 829

6 704 902
6 704 902

8 000 000

7 035 146

0

7 035 146
7 035 146

7 000 000

13 000 000

20 000 000

0

600 - 60013

9

11

50 985 000

600 - 60001

2010 2012

Remonty cząstkowe nawierzchni
dóg wojewódzkich

7 489 267
7 489 267
84 278 686
84 278 686

69 411 500
2010 2015

Urząd Marszalkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament Dróg i
Transportu

7

91 767 953

0
0
0

393 200

8 000 000
0
8 000 000

7 000 000
7 000 000

13 000 000
13 000 000

20 000 000
20 000 000

980 000

2 556

600 - 60013
1 573 200
1 073 200
500 000
34 223 809

2010 2013

600 - 60013

2010 2015

750 - 75018

34 223 809
34 223 809

124 210 223

118 148 939
118 148 939
6 061 284
6 061 284

393 200
93 200
300 000
12 136 907
12 136 907
12 136 907

25 000 000

20 155 000
20 155 000
4 845 000
4 845 000

980 000
980 000
9 703 849
9 703 849
9 703 849

14 304 071

14 000 000
14 000 000
304 071
304 071

6 812 414

0

6 812 414
6 812 414

14 304 071

14 304 071

14 000 000
14 000 000
304 071
304 071
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14 000 000
14 000 000
304 071
304 071

14 304 071

14 000 000
14 000 000
304 071
304 071

0

Promocja Województwa
Podkarpackiego przy wykorzystaniu
działalności przewoźników
12
lotniczych, jako platformy
nowoczesnego systemu
przekazywania informacji o regionie

Urząd Marszalkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament
Promocji, Turystyki i
Sportu

2011 2014

Rozwój konkurencyjnej
gospodarki opartej na wiedzy
oraz poprawa atrakcyjności
Objęcie akcji zwykłych imiennych
inwestycyjnej województwa
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
podkarpackiego w oparciu o idee Urząd Marszalkowski
13
Województwa
Regionalnego S.A. w Rzeszowie
innowacyjności poprzez
Podkarpackiego
przez Województwo Podkarpackie
wzmocnienie i wykorzystanie
Departament Rozwoju
regionalnego potencjału
Regionalnego
naukowo-badawczego oraz
infrastrukturalnego
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

2010 2013

Urząd Marszalkowski
Województwa
Podkarpackiego
Departament Rozwoju
Regionalnego Oddział
europejskiej
współpracy
terytorialnej

2010 2013

Promocja Województwa
Podkarpackiego

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

14

Wydatki Regionalnego Punktu
Kontaktowego EWT **

Wspołpraca transgraniczna:
Polska-Ukraina-Białoruś oraz
Polska-Republika Słowacka

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

Urząd Marszalkowski
Progam wspierania edukacji
Wspieranie edukacji młodzieży z
Województwa
15 uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić
województwa podkarpackiego
Podkarpackiego
talentu" - stypendia.
Departament Edukacji
- wydatki bieżące, z tego
i Kultury - Oddział
Budżet Woj. Podkarpackiego
edukacji
- wydatki majątkowe
Rozbudowa i modernizacja
Dostosowanie budynków do o
Wojewódzkiego Szpitala
przepisów w tym Rozporządzenia
16
Wojewódzki Szpital
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w
Ministra Zdrowia
Podkarpacki im. Jana
Krośnie"
Pawła II w Krośnie
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Modernizacja i rozbudowa
Spełnienie wymogów
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
17
Szpital Wojewódzki Nr
ratownictwa medycznego
w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w
2 im. Św. Jadwigi
Rzeszowie
Królowej w Rzeszowie
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Modernizacja i doposażenie
Zrealizowanie wymogów
Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w
18
rozporządzenia Ministra Zdrowia
Rzeszowie na potrzeby
Szpital Wojewódzki Nr
z dnia 10.11.2006r.
funkcjonowania centrum
2 im. Św. Jadwigi
urazowego
Królowej w Rzeszowie
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Modernizacja Wojewódzkiego
Szpitala im. Św. Ojca Pio w
Przemyślu
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

19

Zrealizowanie wymogów
rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10.11.2006r.

Wojewódzki Szpital
im. Św. Ojca Pio w
Przemyślu

24 000 000

14 302 800

76 500

wróć

6 000 000

18 000 000

6 000 000
6 000 000

8 548 800

6 000 000
6 000 000

3 881 000

6 000 000
6 000 000

6 000 000
6 000 000

1 873 000

0

8 548 800
8 548 800

20 000

3 881 000
3 881 000

20 000

1 873 000
1 873 000

20 000

0

750 - 75095

76 500
76 500

3 046 680
2008 2025

801 - 80195

2006 2012

851 - 85111

3 046 680
3 046 680

44 282 300

44 282 300
44 282 300
15 466 400

20 000
20 000

170 000
170 000
170 000

22 000 000

22 000 000
22 000 000
9 096 617

20 000
20 000

200 000
200 000
200 000

20 000
20 000

200 000
200 000
200 000

13 532 300

200 000
200 000
200 000

200 000
200 000
200 000

200 000
200 000
200 000

200 000
200 000
200 000

200 000
200 000
200 000

200 000
200 000
200 000

200 000
200 000
200 000

200 000
200 000
200 000

200 000
200 000
200 000

200 000
200 000
200 000

200 000
200 000
200 000

200 000

0

200 000
200 000

0

13 532 300
13 532 300
3 740 350

0

851 - 85111
15 466 400
15 466 400

1 686 450

9 096 617
9 096 617

615 300

3 740 350
3 740 350

861 000

210 150

0

851 - 85111
1 686 450
1 686 450
3 200 000

2008 2012

6 000 000

750 - 75095

14 302 800
14 302 800

2010 2013

6 000 000

750 - 75075
24 000 000
24 000 000

2007 2012

6 000 000

615 300
615 300
1 188 929

861 000
861 000

210 150
210 150

1 000 000

0

851 - 85111
3 200 000
3 200 000

1 188 929
1 188 929

1 000 000
1 000 000
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Modernizacja i rozbudowa Budynku
Nr 3

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
21

Wojewódzki Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2007-2013

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe
Wojewódzki Program Pomocy
22
Społecznej
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe

23

Wojewódzki Program Na Rzecz
Wyrównywania Szans Os. Niepełn. i
Przeciwdz. Ich Wykluczeniu Społ. Na
lata 2008-2020

Specjalistyczny
Dostosowanie pomieszczeń i
urządzeń szpitala do wymagań Psychiatryczny Zespół
Opieki
Zdrowotnej im.
Rozp. Min. Zdrowia z 10.11.2006
prof.. Antoniego
Kępińskiego w
Jarosławiu
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
na terenie województwa
podkarpackiego

Łagodzenie skutków ubóstwa

Wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
- wydatki majątkowe
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zapewnienie prawidłowej obsługi
Pomoc Techniczna
wdrażania POKL
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
- wydatki majątkowe

13 250 000
2007 2012

13 250 000
13 250 000

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120

2011 2013

851 - 85154

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120

2011 2015

852 - 85217

Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w
Rzeszowie, ul.
Hetmańska 120

2011 2020

853 - 85311

Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie

2011 2015

853 - 85332

Muzeum-Zamek w
Łańcucie
Departament Edukacji
i Kultury - Oddział

2010 2013

921 - 92118

2 575 109
2 575 109
2 575 109
3 400 000

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

3 400 000
3 400 000

7 647 248

7 647 248
7 647 248

24

Muzeum Polaków ratujących Żydów
25 na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów
w Markowej
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

3 300 000

2 150 200

55 738 041
55 738 041
15 738 318
39 999 723

6 405 000

6 405 000
6 405 000

3 300 000
3 300 000
1 135 109
1 135 109
1 135 109
400 000
400 000
400 000

320 000

320 000
320 000
14 603 666
14 603 666
1 941 150
12 662 516

305 000

305 000
305 000

0

wróć

851 - 85120
2 150 200
2 150 200
370 000
370 000
370 000
700 000
700 000
700 000

536 500

536 500
536 500
14 650 561
14 650 561
1 948 184
12 702 377

1 500 000

1 500 000
1 500 000

1 070 000

0

1 070 000
1 070 000
700 000

800 000

700 000
700 000

800 000
800 000

536 500

536 500

536 500
536 500
14 470 771

536 500
536 500
8 506 860

14 470 771
1 921 216
12 549 555

4 505 000

4 505 000
4 505 000
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8 506 860
6 421 585
2 085 275

800 000

0

800 000
800 000

777 925

777 925
777 925
3 506 183

777 925

777 925
777 925

777 925

777 925
777 925

1 127 991

1 127 991
1 127 991

1 127 991

1 127 991
1 127 991

1 127 991

0

1 127 991
1 127 991

0

3 506 183
3 506 183

0

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości
działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)
- wydatki bieżące
Poręczenie kredytu
długoterminowego zaciągniętego
przez Wojewódzki Szpital
Podkarpacki im. Jana Pawła II w
Poręczenie kredytu
Krośnie w Dexia Kommunalkredit
Wojewódzki Szpital
długoterminowego w kwocie
1
Bank S.A. z siedzibą w Warszawie.
Podkarpacki im. Jana
25.000.000 zł (36.773.446 zł
zgodnie z Uchwałą Nr XII/191/07
Pawła II w Krośni
Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 1
października 2007 r.
- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Poręczenie kredytu
długoterminowego zaciągniętego
przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im.
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
2 w Dexia Kommunalkredit Bank S.A.
z siedzibą w Warszawie zgodnie z
Uchwałą Nr 101/1681/08 Zarządu
Województwa Podkarpackiego z
dnia 19 marca 2008 r.

Poręczenie kredytu
długoterminowego w kwocie
8.000.000 zł (9.755.170 zł z
odsetkami).

Szpital Wojewódzki
Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie

2007 2022

5

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego

0
0
0

0
0
0

100 229 279
100 229 279

9 544 274
9 544 274

9 745 657
9 745 657

11 375 698
11 375 698

9 818 445
9 818 445

36 773 446
36 773 446

2008 2014

9 755 170

9 755 170
9 755 170

Poręczenie kredytu
długoterminowego w kwocie
25.000.000 zł (35.924.535 zł z
odsetkami)

Wojewódzki Szpital
im. Św. Ojca Pio w
Przemyślu

2008 2023

Wojewódzki Szpital
im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w
Tarnobrzegu

2010 2013

35 924 535

Szpital Wojewódzki
Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie

2010 2016

3 155 672

3 040 185

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

9 028 007
9 028 007

7 561 980
7 561 980

4 960 034
4 960 034

4 956 214
4 956 214

4 519 898
4 519 898

4 305 543
4 305 543

4 089 403
4 089 403

3 355 668
3 355 668

141 950
141 950

0
0

0
0

0
0

2 924 847

2 578 840

2 703 629

2 799 640

2 463 154

2 347 832

2 232 320

1 598 416

0

3 106 604
3 106 604

1 869 677

3 551 030
3 551 030

1 773 001

3 155 672
3 155 672

3 040 185
3 040 185

1 676 125

2 924 847
2 924 847

2 578 840
2 578 840

2 703 629
2 703 629

2 799 640
2 799 640

2 463 154
2 463 154

2 347 832
2 347 832

2 232 320
2 232 320

1 598 416
1 598 416

405 907

0

1 869 677
1 869 677

2 855 388

1 773 001
1 773 001

2 758 543

1 676 125
1 676 125

2 655 727

405 907
405 907

2 555 896

2 456 066

2 358 127

2 256 405

2 156 574

2 056 744

1 957 711

1 857 083

1 757 252

141 950

0

3 232 525

2 855 388
2 855 388

1 121 429

2 758 543
2 758 543

1 068 658

2 655 727
2 655 727

2 555 896
2 555 896

2 456 066
2 456 066

2 358 127
2 358 127

766 530

2 256 405
2 256 405

2 156 574
2 156 574

2 056 744
2 056 744

1 957 711
1 957 711

1 857 083
1 857 083

1 757 252
1 757 252

141 950
141 950

0

757 - 75704

3 232 525
3 232 525

Poręczenie kredytu
długoterminowego w kwocie
12.000.000 zł (14.543.603 zł z
odsetkami).

3 551 030

0

757 - 75704

35 924 535
35 924 535

Poręczenie kredytu
długoterminowego w kwocie
3.000.000 zł (3.232.525 zł z
odsetkami).

3 106 604

0

0
0
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0
0

757 - 75704

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Poręczenie kredytu
długoterminowego zaciągniętego
przez Szpital Wojewódzki Nr 2 im.
Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
w Bank Polska Kasa Opieki S.A. z
siedzibą w Warszawie zgodnie z
Uchwałą Nr 309/6323/10 Zarządu
Województwa Podkarpackiego z
dnia 31 sierpnia 2010 r.

0
0
0

36 773 446

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Poręczenie kredytu
długoterminowego zaciągniętego
przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z
Zamoyskich Tarnowskiej w
4 Tarnobrzegu w Nordea Bank Polska
S.A. z siedzibą w Gdyni zgodnie z
Uchwałą Nr 309/6322/10 Zarządu
Województwa Podkarpackiego z
dnia 31 sierpnia 2010 r.

0
0
0

757 - 75704

- wydatki bieżące, z tego
Budżet Woj. Podkarpackiego
Poręczenie kredytu
długoterminowego zaciągniętego
przez Wojewódzki Szpital im. Św.
Ojca Pio w Przemyślu w Nordea
3 Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni
zgodnie z Uchwałą Nr 105/1822/08
Zarządu Województwa
Podkarpackiego z dnia 16 kwietnia
2008 r.

0
0
0

14 543 603

1 121 429
1 121 429

591 176

1 068 658
1 068 658

594 425

766 530
766 530

3 121 644

3 816 457

3 647 094

2 625 013

757 - 75704

14 543 603
14 543 603

591 176
591 176

594 425
594 425

3 121 644
3 121 644
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3 816 457
3 816 457

3 647 094
3 647 094

2 625 013
2 625 013

0

Przedsięwzięcia ogółem
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne źródła
- wydatki bieżące
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne źródła
- wydatki majątkowe
Budżet Unii Europejskiej
Budżet Woj. Podkarpackiego
Budżet Państwa
Inne źródła

2 336 327 610
983 615 793
791 888 453
502 323 364
58 500 000
733 185 833
61 080 908
389 982 180
282 122 745
0
1 603 141 777
922 534 885
401 906 273
220 200 619
58 500 000

609 078 331
256 360 035
188 794 872
154 747 928
9 175 496
181 597 501
20 656 177
78 146 445
82 794 879
0
427 480 830
235 703 858
110 648 427
71 953 049
9 175 496

751 723 599
395 485 280
212 542 698
115 185 617
28 510 004
153 744 917
17 912 038
76 023 822
59 809 057
0
597 978 682
377 573 242
136 518 876
55 376 560
28 510 004

445 125 988
234 652 186
119 870 859
86 247 643
4 355 300
95 724 683
13 174 188
37 017 951
45 532 544
0
349 401 305
221 477 998
82 852 908
40 715 099
4 355 300

132 279 069
35 154 892
47 677 823
43 196 354
6 250 000
53 814 426
1 561 011
25 304 428
26 948 987
0
78 464 643
33 593 881
22 373 395
16 247 367
6 250 000

Strona 12 z 12

84 601 662
4 692 968
50 008 397
23 650 297
6 250 000
44 832 127
798 157
29 394 897
14 639 073
0
39 769 535
3 894 811
20 613 500
9 011 224
6 250 000

17 670 640
0
17 670 640
0
0
17 670 640
0
17 670 640
0
0
0
0
0
0
0
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14 825 375
0
14 825 375
0
0
14 825 375
0
14 825 375
0
0
0
0
0
0
0

17 929 264
0
17 929 264
0
0
14 950 642
0
14 950 642
0
0
2 978 622
0
2 978 622
0
0

17 296 148
0
17 296 148
0
0
14 317 526
0
14 317 526
0
0
2 978 622
0
2 978 622
0
0

6 030 206
0
6 030 206
0
0
6 030 206
0
6 030 206
0
0
0
0
0
0
0

4 454 343
0
4 454 343
0
0
4 454 343
0
4 454 343
0
0
0
0
0
0
0

3 720 608
0
3 720 608
0
0
3 720 608
0
3 720 608
0
0
0
0
0
0
0

506 890
0
506 890
0
0
506 890
0
506 890
0
0
0
0
0
0
0

364 940
0
364 940
0
0
364 940
0
364 940
0
0
0
0
0
0
0

364 940
0
364 940
0
0
364 940
0
364 940
0
0
0
0
0
0
0

413 131 828
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Objaśnienie do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2011-2025

Dochody i wydatki budżetu województwa na lata 2011-2025 oszacowano w oparciu
o analizę wykonania dochodów i wydatków budżetu województwa w latach
poprzednich oraz o dostępne dane makroekonomiczne budżetu państwa.
Wg wytycznych Ministerstwa Finansów do sporządzenia WPF przez jednostki
samorządu terytorialnego:
− dynamika wzrostu PKB w latach 2010-2014 wynosić będzie od 103% do 104%,
− indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych CPI od 102% do 102,5%,
− w latach 2015-2030 wzrost PKB wynosić będzie od 103,4% do 103%,
− indeksu CPI od 102,5% do 102,3%.
Kierując się powyższymi informacjami przyjęto ostrożne założenie wzrostu dochodów
na poziomie 2% w stosunku rok do roku dla podstawowych źródeł dochodów i 3% dla
wydatków bieżących.
1. Założenia w zakresie dochodów:
1) Dochody budżetu z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, dochodów
zrealizowanych przez jednostki budżetowe, wpływów z tytułu udziałów
w podatku

dochodowym

od

osób

prawnych

oraz

osób

fizycznych

zaplanowano w oparciu o wielkości przyjęte w projekcie budżetu Województwa
na 2011r. przyjmując stały wzrost tych dochodów w stosunku rok do roku
w wysokości 2%.
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące i wydatki z nimi
związane wykonywane corocznie przez Samorząd Województwa zaplanowano
na poziomie dotacji przyznanych na 2011 rok przyjmując stały wzrost na lata
2012 i następne 2% rocznie.
3) Dotacje celowe z budżetu państwa na współfinansowanie zadań oraz wpływy
środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych na zadania bieżące
i inwestycyjne wieloletnie zaplanowano zgodnie z danymi ujętymi w wykazie
przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały o WPF.
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4) Wpływy ze sprzedaży mienia zaplanowano w oparciu o przewidywane
sprzedaże mienia w kolejnych latach. Na dochody z tego tytułu składać się
będą wpływy ze sprzedaży działek okołolotniskowych położonych w Jasionce
w strefie S1 i S2 oraz innych zbędnych nieruchomości.
2. Założenia w zakresie wydatków:
1) Wysokość wydatków bieżących

związanych z obsługą zadłużenia oraz

udzielonymi poręczeniami kredytów zaciągniętych przez szpitale ustalono
w oparciu o zawarte umowy kredytów i poręczeń oraz przewidywane koszty
przyszłych kredytów i pożyczek. Przyjęto oprocentowanie kredytów i pożyczek
na poziomie 5% rocznie.
2) Wysokość wydatków na wynagrodzenia i pochodne ustalono w oparciu o stan
zatrudnienia i poziom wynagrodzeń przyjętych do projektu uchwały budżetowej
na 2011r. zakładając stały wzrost wynagrodzeń w wysokości 2% rocznie
w stosunku rok do roku.
3) Wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia ustalono zgodnie z danymi
zawartymi w wykazie przedsięwzięć. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik
do uchwały o WPF i został opracowany w oparciu o Wieloletni Program
Inwestycyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2015 oraz uchwał
Sejmiku o przystąpieniu do realizacji wieloletnich zadań bieżących.
4) Wysokość

wydatków

bieżących

finansowanych

z

dotacji

związanych

z realizacją zadań wykonywanych corocznie wynika z wysokości dotacji
przyjętych na ten cel po stronie dochodów budżetu.
5) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek budżetowych i działalność
bieżącą Województwa Podkarpackiego zostały oszacowane w oparciu
o wysokość wydatków ze środków własnych samorządu ponoszonych w latach
poprzednich oraz przyjętych w projekcie budżetu Województwa na 2011r.
Założono stały wzrost w latach 2013-2025 w wysokości 3% w stosunku rok do
roku.
6) Pozostałe wydatki majątkowe finansowane ze środków własnych Samorządu
Województwa zostały ustalone w kwotach maksymalnie możliwych. Oznaczają
maksymalne możliwości inwestowania w stosunku do dopuszczalnych
przyjętych limitów zadłużenia. Wysokość wydatków uzależniona będzie od
wysokości dochodów własnych osiąganych w danym roku oraz potrzeb
w zakresie wydatków bieżących.
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3. Założenia w zakresie przychodów i rozchodów
1) Przychody budżetu z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z budżetu ustalono
w oparciu o kwoty wynikające z umów pożyczki, natomiast przychody z tytułu
kredytów i pożyczek długoterminowych na finansowanie deficytu oraz spłatę
kredytów

z

lat

ubiegłych

w

kwotach

zapewniających

finansowanie

planowanych wydatków i rozchodów.
2) Rozchody budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów
i pożyczek przyjęto w oparciu o umowy zawarte z bankami oraz planowane
spłaty przyszłych kredytów i pożyczek.
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UCHWAŁA NR

– projekt -

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia

2011 r.

w sprawie inicjatywy nadania imienia gen. Władysława Sikorskiego lotnisku
zarządzanemu przez PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 2
Statutu Województwa Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września
1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego
(Dz.Urz.Woj.Podk. z 1999 r. Nr 28, poz.1247 z późn. zm.);

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§1
Wnosi się do PORTU LOTNICZEGO RZESZÓW-JASIONKA Sp. z o.o. o podjęcie
inicjatywy mającej na celu nadanie imienia gen. Władysława Sikorskiego
zarządzanemu lotnisku.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Rodzice Władysława Sikorskiego wywodzili się z ziem Zachodniej Galicji.
Ojciec, Tomasz Sikorski, pochodził z rodziny przeworskich rzemieślników. Natomiast
matka, Emilia Hawrowska – z miejscowości Hyżne w powiecie rzeszowskim. Toteż
niemal

całe

dzieciństwo

i początkowe

lata

szkolne

wiązały

Sikorskiego

z Podkarpaciem.
Przyszły Naczelny Wódz Polskich Sił zbrojnych urodził się 20 maja 1881 roku
w Tuszowie Narodowym koło Mielca, gdzie spędził pierwsze lata dzieciństwa. Jednak
po śmierci Tomasza Sikorskiego cała rodzina przeniosła się w rodzinne strony matki.
Tam też Sikorski ukończył pierwszy etap edukacji. Zaraz potem – wspierany
finansowo przez Władysława Jędrzejowicza, dziedzica Hyżnego - rozpoczął naukę
w rzeszowskim carsko-królewskim Wyższym Gimnazjum, którego jednak nie
ukończył ponieważ po jego promocji do piątej klasy Jędrzejowicz odmówił pomocy
finansowej. Wówczas matka Sikorskiego skierowała syna do czteroletniego
Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Rzeszowie. Podjął tam naukę w 1898
roku. W wyniku bliskiej przyjaźni z dyrektorem szkoły, Julinanem Zubczewskim,
egzamin maturalny złożył Sikorski we Lwowie, bo tam właśnie został przeniesiony
jego opiekun, zabierając ze sobą ucznia. Kolejnym etapem edukacji były studia na
Politechnice Lwowskiej. Mimo wszystko Sikorski musiał czuć silny związek
z rodzinnymi stronami, gdyż to właśnie w Hyżnem spędzał każde wakacje.
Pod koniec lat gimnazjalnych oraz w czasach studenckich angażował się
w działalność środowisk młodzieżowych. Aktywność w różnych organizacjach, dobra
prezencja i charyzma przyniosły Sikorskiemu dużą popularność. Głównym jego
celem było rozpoczęcie przygotowań do walki zbrojnej o niepodległość i cel ten
przyświecał mu aż do zrealizowania. Zawsze miał na uwadze dobro Polski i dawał
temu wyraz w działalności politycznej oraz wojskowej.
Będąc związanym z całą Galicją, miał na uwadze te ziemie podczas działań
zbrojnych, w których brał udział. Zdawał sobie sprawę nie tylko ze znaczenia Lwowa,
ale i całej Galicji Zachodniej. Dlatego też, pod koniec I wojny światowej, tak usilnie
starał się o zorganizowanie pomocy wojskowej dla Przemyśla. Także w późniejszych
latach dbał o zabezpieczenie wschodnich granic Polski, w tym ziem dzisiejszego
Podkarpacia.
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Po rozpoczęciu II wojny światowej, będąc we Francji, Sikorski podjął się
tworzenia polskiej armii na uchodźctwie. Również w tym okresie dążył do tego, by
wschodnia granica nie została naruszona przez Związek Radziecki. Chciał
reorganizować Armię Krajową działającą na terenie Galicji i w tym celu uczestniczył
w pertraktacjach polsko-brytyjskich, a następnie przeprowadził inspekcję wszystkich
większych jednostek działających na wschodzie Polski.
Władysław Sikorski zginał w katastrofie lotniczej 4 lipca 1943 roku
w Gibraltarze. Wracał z Bejrutu, gdzie ustalał zadania placówek polskich związanych
z opieką nad ludnością cywilną.
W związku z przypadającą w tym roku 130 rocznicą urodzin generała podjęcie
uchwały uznaje się za zasadne.
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Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego
Oddział strategii rozwoju, gospodarki przestrzennej
i analiz regionalnych

Informacja o działalności:
- Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
- Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
wg stanu na koniec 2010 roku.

Materiał na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu
18 kwietnia 2011 r.

Rzeszów, marzec 2011
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I. DZIAŁALNOŚĆ RZESZOWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO
S.A.
W
UJĘCIU
RZECZOWYM
I
FINANSOWYM
ZA
OKRES
OD 1 STYCZNIA 2010r. DO 31 GRUDNIA 2010r.

I.1. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Rzeszowie,
przy ul. Szopena 51 zawiązana została aktem notarialnym 31 maja 1993 r. w formie
spółki akcyjnej.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008207, posiada numer statystyczny REGON
690260330, jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada numer rejestracji
podatkowej NIP 8130010538.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 691 000,00 zł i dzieli się na 8.691 akcji
imiennych o wartości nominalnej 1 000, 00 zł. Kapitał jest opłacony w całości. Głównym
akcjonariuszem jest Województwo Podkarpackie, które posiadało na dzień 31.12.2010 r.
8 188
akcji
,
co
stanowi
94,22
%
w
kapitale
zakładowym
Spółki.
Spółka nie posiada akcji własnych.
Organami Spółki są:
- Walne Zgromadzenie ,
- Rada Nadzorcza ,
- Zarząd.
W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. działalnością Spółki kierował trzyosobowy
Zarząd Spółki w składzie:
Waldemar Pijar
Janusz Ramski
Waldemar Burzyński

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

W 2010 r. odbyło się ogółem 59 posiedzeń Zarządu RARR S.A.
Zarząd Spółki podjął 166 uchwał.
Nadzór nad działalnością Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. sprawuje Rada
Nadzorcza.
Od dnia 1.01.2010 r. do dnia 28.06.2010 r. Rada Nadzorcza sprawowała nadzór
w następującym składzie:
Krzysztof Staszewski
Grzegorz Wysocki
Tadeusz Samołyk
Tadeusz Nowakowski
Jerzy Rzepka

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
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Natomiast w okresie od 29.06.2010 r. do 31.12.2010 r. Rada Nadzorcza sprawowała
nadzór w składzie:
Krzysztof Staszewski
Grzegorz Wysocki
Tadeusz Samołyk
Tadeusz Nowakowski
Wojciech Trzaska

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

W 2010 r. odbyło się 10 posiedzeń Rady Nadzorczej . Rada Nadzorcza podjęła 26 uchwał,
w tym min. uchwały w sprawie zatwierdzenia materiałów na Zwyczajne
i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RARR S.A., czy też wyboru instytucji powołanej
do zbadania sprawozdania finansowego.
W 2010 r. odbyły się 2 Walne Zgromadzenia Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 28.06.2010 r.: rozpatrzyło sprawozdanie
z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009, rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki za 2009 r. oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy
2009. Ponadto dokonało podziału zysku za 2009 r., udzieliło absolutorium członkom
organów Spółki, oraz podjęło uchwałę w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej
w związku z wygaśnięciem mandatów z uwagi na upływ kadencji.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RARR S.A. w dniu 19.11.2010 r. wyraziło zgodę
na podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „E” z wyłączeniem
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z kwoty 8.691.000,00 zł do kwoty
13.379.000,00 zł, dokonało zmian w Statucie Spółki oraz przyznało nagrodę roczną
dla członków Zarządu RARR S.A.
Zatrudnienie w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na koniec 2010 r.
wynosiło 156 osób. Średnia wieku pracowników Spółki zatrudnionych na 31.12.2010 r.
wynosiła 36,7 lat, a średni staż pracy w Spółce 5,03 lat. Wykształcenie wyższe posiada
82,7 % ogółu zatrudnionych, średnie 11,5 %, zawodowe 5,8 %, a podstawowe 0 %.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osiągnięte w 2010 roku wyniosło 3.643,70 zł.
I.2. Informacja ogólna o działalności RARR S.A. w 2010 r.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wiodącą instytucją w Polsce
inicjującą działania przedsiębiorcze i wspierającą samorządy w skutecznym
wykorzystaniu środków unijnych. Dzięki utworzeniu Podkarpackiego Parku Naukowo –
Technologicznego RARR S.A. jest także jedną z głównych instytucji generujących nowe
miejsca pracy.
Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny jest najważniejszą inwestycją realizowaną
przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A
Obszar Parku to 123 ha położone w strefie Jasionka i Rogoźnica. Większość gruntów na
terenie Strefy w Rogoźnicy została już zagospodarowana przez przedsiębiorców , którzy
zlokalizowali tam swoje inwestycje. Na terenie Strefy w Jasione działalność rozpoczęły 3
firmy, a kolejne planują rozpoczęcie realizacji inwestycji. Zainteresowani są również
kolejni przedsiębiorcy min. z branży lotniczej. Ponadto wyrażono zgodę dla inwestora z
branży hotelowej. Hotel, którego lokalizacja jest przewidziana naprzeciw nowego portu
lotniczego będzie wyposażony w kilkanaście sal konferencyjnych. Docelowo ma
obsługiwać przedsiębiorców działających na terenie Parku. W 2010 roku RARR S.A.
ogłosił przetarg na Inkubator Technologiczny o powierzchni 5200 m². Planowane są
również przetargi na laboratoria technologiczne dla Politechniki Rzeszowskiej i
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Inwestycje te realizowane są z udziałem środków z budżetu
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Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” oraz z
udziałem partnera, Samorządu Województwa Podkarpackiego.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od kwietnia 2008 roku pełni rolę
Regionalnej Instytucji Finansującej. Realizuje zadania zlecone przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości związane z wdrażaniem działań w ramach Programu
Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka”. Według niezależnych badań PARP-u RARR S.A.
jest jedną z najefektywniej działających Regionalnych Instytucji Finansujących w Polsce.
Na tę ocenę złożyły się bardzo wysokie noty uzyskane od podkarpackich przedsiębiorców.
Przekazane
pieniądze
stanowią
ogromne
wsparcie
dla
rozwoju
lokalnej
przedsiębiorczości, a także plasują nasz region w ścisłej krajowej czołówce pod względem
ilości wykorzystanych środków z programów Unii Europejskiej.
W grudniu 2009 r. na mocy umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. otrzymała pomoc finansową w formie
bezzwrotnego wsparcia na powiększenie wyodrębnionego księgowo Funduszu
Pożyczkowego dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw Województwa Podkarpackiego. W ten
sposób RARR S.A. przejęła na własny rachunek i odpowiedzialność Fundusz Pożyczkowy
dla Mikro i Małych przedsiębiorstw Województwa Podkarpackiego, którym wcześniej,
przez 11 lat zarządzała w imieniu PARP. Od początku jego istnienia do końca grudnia
2010 roku Fundusz udzielił 341 pożyczek na łączną kwotę 21 218 000 zł.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego jest postrzegana jako solidny partner
w biznesie. Dotacje przekazane w ramach programu „Masz marzenia – bądź
przedsiębiorcą” przyczyniły się do utworzenia 106 nowych podmiotów gospodarczych.
Łącznie wartość podpisanych umów z Beneficjentami Ostatecznymi wyniosła 5 048 287
zł. W ramach tej kwoty: - 106 osób otrzymało dotacje inwestycyjną w wysokości
do 40 tys. zł, 103 osoby otrzymało podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane
31 osób otrzymało przedłużone wsparcie pomostowe
w wysokości 1 126 zł, a
w wysokości 1 126 zł. W 2010 roku przeprowadzono I etap konkursu do programu „Być
albo nie być przedsiębiorcą”, w ramach którego osoby bezrobotne i nieaktywne
zawodowo założyły 63 firmy. Spółka zrealizowała programy pozwalające na zdobycie
nowych umiejętności. W projekcie „Zawód Sanitariusz - nowa szansa na siebie” 60 osób
uzyskało możliwość przekwalifikowania zawodowego i ponownego zafunkcjonowania
na rynku pracy. Stworzono także warunki do rozwoju organizacji trzeciego sektora.
W ramach projektu „Inkubatory Trzeciego Sektora (ITS) – lepsze czasy dla NGO”,
a także „2+2=5. Razem możemy więcej w ekonomii społecznej” do współpracy zostały
włączone również koła gospodyń wiejskich. Każda osoba działająca w stowarzyszeniach
mogła przyjść i skorzystać z pomieszczeń, sprzętu, a także pomocy przewidzianej
w ramach obu programów. Projekt „Europejski Urzędnik – szkolenia dla pracowników
gmin i powiatów Podkarpacia” stworzył możliwości na podniesienie kwalifikacji
urzędnikom administracji publicznej.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z jej dynamicznym
rozwojem zmieniła swoje wnętrza. Wszystkie pomieszczenia zostały wyremontowane.
Przygotowano dokumentację na pełną modernizację. Powstanie sala audytoryjno
– konferencyjna na 150 osób i kolejna na 50 miejsc, która będzie służyć przedsiębiorcom
do spotkań z klientami. Bryła budynku otrzyma inny, nowoczesny kształt. Zostanie
on rozbudowany od strony mostu Zamkowego, zmianie ulegnie elewacja. Na 18 arowej,
nowej działce planowana jest budowa parkingu. Środki na rozbudowę RARR S.A. będą
pochodziły z RPO WP Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu.
Sukcesy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zostały zauważone
i docenione, czego dowodem jest otrzymanie wielu nagród i wyróżnień. W 2009 roku
RARR S.A. została uhonorowana Podkarpacką Nagrodę Gospodarczą w kategorii
wydarzenie roku za Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny. Następnie została
odznaczona Laurem Studentów 2009 i tytułem „Promotor kultury Studenckiej”. W
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konkursie „DOM 2009” – Kryształową Cegłą za najlepszą inwestycję budowlaną po obu
stronach wschodniej granicy. W 2010 roku tytułem - Firma przyjazna studentom.
Uwieńczeniem działalności w 2010 roku było przyznanie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. statuetki Lidera Regionu 2010 w kategorii – kreator rozwoju
regionalnego.
W minionym roku , przy zatrudnieniu 156 osób , RARR S.A. realizowała
25 dużych projektów, RIF, Fundusz Pożyczkowy i lokalny punkt konsultacyjny. Prowadziła
obsługę petentów, oferowała współpracę przedsiębiorcom i samorządom przy sięganiu
po
unijne
pieniądze.
Ponadto
prowadziła
negocjacje
z
inwestorami
i obsługiwała Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny.

Zakończyła się również faza wstępna przygotowania dla Starostwa Powiatu
Rzeszowskiego dokumentacji projektowej mającej na celu uzyskanie wszystkich pozwoleń
na uzbrojenie kolejnych 60 ha gruntów położonych na terenie dzielnicy Rzeszów Dworzysko. Planowane jest zakończenie przygotowania dokumentacji we wrześniu 2011
roku. Po uzbrojeniu tych terenów rozpoczną się poszukiwania inwestorów i wprowadzenie
kolejnych firm.

I.3. PROJEKTY REALIZOWANE
Komórka: Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji
1. Enterprise Europe Network – bieżące funkcjonowanie projektu (doradztwo
proinnowacyjne dla MSP).
Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji jako członek
Europejskiej sieci EEN (Enterprise Europe Network) posiada dostęp do bazy danych
technologicznych. W bazie EEN na bieżąco zamieszczane są informacje na temat ofert
technologicznych i zapotrzebowań pochodzących z firm i instytucji B&R z całej Europy.
Główne zadania sieci EEN:
1. Wsparcie firm w identyfikacji potencjalnych partnerów handlowych oraz rozwijanie
zagranicznych kontaktów dla MSP.
2. Pomoc dla MSP w rozwoju nowych produktów, docieraniu do nowych rynków
i przekazywania informacji w ramach Unii Europejskiej.
3. Doradztwo dla przedsiębiorstw z zakresu prawa własności intelektualnej, standardów
i prawodawstwa.
4. Sieć stanowić będzie dwukierunkową ścieżkę komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami,
a decydentami Unii Europejskiej, służyć będzie przekazywaniu doświadczeń i potrzeb
MSP.
Podstawowe kierunki świadczonych usług w ramach sieci EEN:
- usługi w zakresie informowania, współpracy i umiędzynarodowienia
przedsiębiorstw,
- usługi w zakresie innowacji, transferu technologii oraz transferu wiedzy,
- zachęcanie do uczestnictwa MSP w 7 Programie Ramowym UE.

działań

Wsparcie technologiczne w ramach sieci EEN:
Doradztwo w zakresie transferu technologii, innowacji, know-how pomiędzy partnerami
technologicznymi (MSP oraz sektora B+R):
- transfer technologii pomiędzy przedsiębiorstwami,
- transfer wyników badań ze sfery B+R do MSP.
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Pomoc w działaniach prowadzących do Transferu Technologii:
- identyfikacja potrzeb i ofert technologicznych MSP,
- poszukiwanie dostawców i odbiorców technologii poprzez sieć,
- doprowadzenie do kontaktów pomiędzy partnerami technologicznymi,
- pomoc w negocjacjach.
Promocja wyników badań naukowych jednostek badawczo-rozwojowych:
- identyfikacja wyników badań o odpowiednim potencjale rynkowym,
- promocja poprzez sieć do MSP,
- doprowadzanie do kontaktów pomiędzy sferą B+R a MSP.
2. Działania 5.2. POIG – „Świadczenie nowych proinnowacyjnych usług
doradczych z zakresu własności intelektualnej” – doradztwo dla MSP
z zakresu własności intelektualnej, procedur patentowych, kontaktów
z rzecznikami patentowymi
W ramach projektu dla przedsiębiorców we współpracy z rzecznikiem patentowym
opracowano sześć ekspertyz dotyczących czystości patentowej. Dokumentacja konieczna
jest do złożenia przez przedsiębiorstwa wniosków o uzyskanie patentu krajowego
i międzynarodowego w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie
obsługiwane przedsiębiorstwa złożyły wnioski o uzyskanie patentu krajowego
i międzynarodowego.
3. Działania 5.2. POIG – projekt systemowy "Rozwój usług doradczych
o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej
Sieci Innowacji (KSI)"
Od czerwca realizowany jest projekt systemowy PARP. W ramach projektu świadczone są
usługi doradcze proinnowacyjne: audyt technologiczny, proces transferu technologii.
W okresie od stycznia do grudnia przeprowadzono 5 audytów technologicznych
w firmach. Celem finalnym audytów technologicznych jest zakup rozwiązań
technologicznych. W analizowanym okresie w ramach działania przeprowadzono
3 transfery technologii.
4. Realizacja projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego
systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013
w województwie podkarpackim”
Zadanie nr 3 Regionalne Centrum Transferu Innowacji i Sieć Punktów
Kontaktowych:
Opracowano koncepcję funkcjonowania Regionalnego Centrum Transferu Innowacji
oraz sieci sześciu Punktów Kontaktowych. Dokonano analizy społecznej, ekonomicznej
oraz gospodarczej zarówno wszystkich powiatów województwa podkarpackiego oraz
samego województwa podkarpackiego. System wyłaniania Punktów Kontaktowych został
konsultowany przez Biuro Obsługi Prawnej Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A. Określono, że Punkty Kontaktowe zostaną wybrane w drodze przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Regionalne Centrum
Transferu Innowacji będzie pełniło rolę koordynatora sieci Punktów Kontaktowych
i prowadzone będzie przez RARR S.A. Punkty Kontaktowe zajmować się będą usługami
doradczymi proinnowacyjnymi oraz animowaniem inicjatyw innowacyjnych wśród
przedsiębiorców województwa podkarpackiego. Zorganizowano przetarg na wyłonienie
6 Punktów Kontaktowych. W wyniku zorganizowanego przetargu wybrano instytucję,
która realizować będzie PK w Rzeszowie. W trakcie procedury przetargowej nie wpłynęły
oferty na prowadzenie PK w miastach: Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg, Stalowa Wola,
Mielec.
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5. Realizacja zadania nr 7 Rozwój systemu komunikowania się i wymiany
informacji:
Opracowano koncepcję funkcjonowania systemu komunikowania się pomiędzy
Regionalnym
Centrum
Transferu
Innowacji,
Punktami
Kontaktowymi
oraz
przedsiębiorstwami województwa podkarpackiego. Stworzona zostanie
wewnętrzna
platforma informatyczna , na której będzie możliwa szybka wymiana informacji
w systemie on-line. System będzie stworzony i wdrożony przez Urząd Marszałkowski.
Komórka: Centrum Ekonomii Społecznej
1. "2+2=5. Razem możemy więcej w ekonomii społecznej"
Projekt realizowany był przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A
w partnerstwie z Fundacją Akademia Obywatelska - współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny
Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2. „Wsparcie ekonomii społecznej”.
Wartość projektu: 2 393801,80 zł
Czas realizacji projektu: projekt realizowany był w okresie od 01 kwietnia 2009 r.
do 31 grudnia 2010 r.
Lider projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Partner projektu: Fundacja Akademia Obywatelska
Cel główny projektu: utworzenie i upowszechnienie modelu instytucjonalnego systemu
wsparcia dla rozwoju ekonomii społecznej. Projekt realizowany był na terenie
województwa podkarpackiego.
Cel projektu został osiągnięty poprzez : promocję i informowanie o podmiotach ekonomii
społecznej, promowanie tworzenia partnerstw w celu wypracowania modeli
wspierania ekonomii społecznej, podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników
instytucji rynku pracy, pomocy społecznej i podmiotów ekonomii społecznej
w zakresie budowania partnerstw oraz tworzenia miejsko-gminnych i powiatowych
programów działania na rzecz ekonomii społecznej.
Projekt miał na celu wypracowanie modelowych rozwiązań na poziomie gmin i powiatów,
sprzyjających powstawaniu i efektywnemu funkcjonowaniu inicjatyw z zakresu
przedsiębiorczości społecznej. Działania były ukierunkowane na integrację,
zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w ekonomię
społeczną, zmierzającą do wykorzystania ich potencjału oraz nawiązania pomiędzy
nimi efektywnego dialogu i współpracy.
Grupą docelową , do której skierowany był projekt to instytucje działające na terenie
województwa podkarpackiego: instytucje rynku pracy, pomocy i integracji
społecznej tj. Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Urzędy
Pracy, podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa podkarpackiego,
instytucje pozarządowe - NGO w tym zwłaszcza działające w obszarze usług
socjalnych, integracji i pomocy społecznej np: Spółdzielnie Socjalne, Zakłady
Aktywności Zawodowej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Centra Integracji
Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, spółdzielnie
pracy, inne instytucje pracujące na co dzień z grupami społecznymi wymagającymi
wsparcia,
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Zrealizowane działania:
Akcja promocyjna projektu ( konferencje), akcja informacyjna utworzenie strony
internetowej www.2plus2to5.pl promującej ideę ekonomii społecznej, zamieszczenie
artykułów prasowych w lokalnej prasie, kwartalne audycje radiowe poświęcone
problemom ekonomii społecznej,
Publikacje : „Podręcznik zakładania i rejestracji spółdzielni socjalnych”, „Podręcznik
dla lokalnych animatorów i liderów”, „Album Dobrych Praktyk”,
Powstanie Punktów Informacyjnych Ekonomii Społecznej (PIES):Rzeszów, Stalowa Wola,
Lubaczów, Krosno – gdzie można uzyskać wszelką informację na temat zakładania
i funkcjonowania podmiotów ES.
Organizacja paneli dyskusyjnych odbywających się co kwartał w różnych miejscowościach
z udziałem ekspertów w zakresie ES, polityków, kadry akademickiej oraz szefów
instytucji rynku pracy i pomocy społecznej. Tematyka paneli: analiza szans
i zagrożeń dla rozwoju spółdzielczości socjalnej na Podkarpaciu.
Stworzenie miejsko-gminnych oraz powiatowych programów działania na rzecz ES,
w ramach których zakłada się utworzenie: 6 lokalnych (gminnych) partnerstw,
3 regionalnych (powiatowych) partnerstw.
Zakładane rezultaty został osiągnięte.
2. Inkubatory Trzeciego Sektora (ITS) – lepsze czasy dla NGO
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją Akademia
Obywatelska realizowała projekt Inkubatory Trzeciego Sektora (ITS) – lepsze czasy dla
NGO, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2.
„Wsparcie ekonomii społecznej”)
Wartość projektu : 2 487 414,71 zł
Czas realizacji projektu: 1 kwiecień 2009 r. - 31 grudnia 2010 roku.
Lider projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Partner projektu: Fundacja Akademia Obywatelska
Cel główny projektu: rozwój Ekonomii Społecznej poprzez wsparcie organizacji
pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego
Cele szczegółowe:
zwiększenie skuteczności działania organizacji pozarządowych z terenu województwa
podkarpackiego, zwiększenie kompetencji osób pracujących w organizacjach
pozarządowych lub z nimi współpracujących poprzez dostarczenie wiedzy
w zakresie prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, ułatwienie funkcjonowania
organizacji pozarządowych poprzez bezpłatny dostęp do infrastruktury biurowej,
usług doradczo – szkoleniowych oraz eliminowanie barier (organizacyjnych,
prawnych, psychologicznych) na jakie napotykają osoby pracujące w organizacjach
pozarządowych lub z nimi współpracujące.
Grupy docelowe : NGO ( organizacje pozarządowe z województwa podkarpackiego)
Projekt zakładał :
Podniesienie kompetencji poprzez korzystanie:
- z bezpłatnych usług doradczych w zakresie: prawa i księgowości, zarządzania
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i marketingu oraz tworzenia partnerstwa;
- udziału w cyklicznych, comiesięcznych szkoleniach specjalistycznych, m.in. z zakresu:
zarządzania zasobami ludzkimi, przygotowania wniosku, doskonalenia umiejętności
interpersonalnych, budowania partnerstwa, zarządzania finansami, pozyskiwania
funduszy na działalność organizacji, podstaw zarządzania projektami, prowadzenia
działalności gospodarczej;
- możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu biurowego (faksu, telefonu, komputera,
drukarki, ksero), sali konferencyjnej, biblioteczki oraz internetu;
- możliwość bezpłatnego umieszczenia strony internetowej organizacji na serwerze
Inkubatora;
- 10-miesięczną opiekę mentora polegającą na pomocy organizacji w ustaleniu ścieżki
rozwoju, planowaniu strategicznym, określeniu profili szkoleń dla pracowników
i wolontariuszy, wskazaniu źródeł finansowania działalności czy skonsultowaniu
pomysłu na projekt;
- możliwości tworzenia partnerskich, innowacyjnych rozwiązań w zakresie ekonomii
społecznej;
- udział w 7-dniowej wyjazdowej „Szkole Liderów”- zakończonej certyfikatem.
Zakładane rezultaty zostały osiągnięte.
3. „Zawód sanitariusz-nowa szansa na siebie”.
Projekt „Zawód sanitariusz-nowa szansa na siebie” realizowany był w partnerstwie
z Fundacją Akademia Obywatelska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu
i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wartość projektu: 1 503 302,47 zł
Czas realizacji projektu: 01 październik 2009r. – 31 grudnia 2010 roku.
Lider projektu: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Partner projektu: Fundacja Akademia Obywatelska
Cel główny projektu: reintegracja społeczno-zawodowa 60 osób powyżej 50 roku życia
zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.
Cele szczegółowe projektu:
- nabycie nowych umiejętności teoretycznych i praktycznych przez 60 osób w zawodzie
sanitariusza szpitalnego i sanitariusza-opiekuna osób starszych, dostosowanego
do różnych typów instytucji środowiskowych i szpitali,
- nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,
- poprawa społecznego funkcjonowania grupy objętej wsparciem.
Grupy docelowe : projekt skierowany był do osób powyżej 50 roku życia, które
są długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy) lub pozostają bez pracy
i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej
Projekt „Zawód sanitariusz-nowa szansa na siebie” zakładał 132 h szkoleń teoretycznych
(ok. 17 dni) i 176 h szkoleń praktycznych (ok. 19 dni). Szkolenia miały na celu uzyskanie
przez uczestników projektu odpowiedniej wiedzy i umiejętności tak , aby beneficjenci
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mogli świadczyć usługi w charakterze sanitariusza
lub sanitariusza szpitalnego.
Korzyści dla osób uczestniczących w projekcie:

-

opiekuna

osoby

starszej

- cykl bezpłatnych szkoleń teoretycznych i praktycznych,
- półroczny staż,
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże,
- wyżywienie dla uczestników szkoleń,
- zdobycie kwalifikacji w zakresie wykonywania zawodu sanitariusza, opiekuna osób
starszych oraz niepełnosprawnych,
- nowe perspektywy na rynku pracy,
- stypendium stażowe.
4. „Europejski Urzędnik – szkolenia dla pracowników gmin i powiatów
Podkarpacia”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Poddziałanie 5.2.1.
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej).
Wartość projektu :

667 945,00 zł

Czas trwania projektu: 01 września 2009r.– 31 październik 2011 roku.
Cel główny projektu: podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników
urzędów gmin i starostw powiatowych, co wpłynie na zwiększenie możliwości
rozwojowych regionów Polski, poprzez przygotowanie kadry samorządowej do pełnienia
właściwych jej funkcji.
Komórka: Centrum Organizacyjno – Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej
1. „Współpraca inspiruje do rozwoju – zostań specjalistą ds. współpracy
międzynarodowej”
Budżet projektu: 318 69,00 zł
Poziom dofinansowania:100%
Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Czas realizacji projektu: 01 grudnia 2009r. – 28 luty 2011 roku.
Cel projektu: Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących w administracji
publicznej oraz podległych jej jednostkach organizacyjnych do potrzeb regionalnej
gospodarki woj. podkarpackiego.
Grupa docelowa:
Szkolenia skierowane były do pracowników administracji publicznej oraz podległych jej
jednostek organizacyjnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy
o dzieło, zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko – wiejskie i miasta do 25 tys. osób
z województwa podkarpackiego.
Wsparcie w ramach projektu obejmowało: szkolenia z zakresu technik negocjacji,
autoprezentacji i wystąpień publicznych, różnic międzykulturowych, zarządzania
projektami, funduszy unijnych i źródeł finansowania , współpracy międzynarodowej,
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a także 72 h
certyfikującym.

języka

angielskiego

kończące

się

międzynarodowym

egzaminem

2. „PODKARPACKA NAUKA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
Budżet projektu: 1 136 694,00 zł
Poziom dofinansowania:100%
Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.2 „Rozwój
kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”.
Czas realizacji projektu: 01 września 2010 r. – 30 września 2012 roku.
Cel projektu: Podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności pracowników sektora
B+R z woj. podkarpackiego w zakresie sprawnego zarządzania badaniami naukowymi
i pracami rozwojowymi oraz wzrost komercjalizacji rezultatów prac badawczych pod
kątem zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy sektorem B+R i przedsiębiorstwami.
Grupa docelowa:
- pracownicy jednostek naukowych (w rozumieniu art.2 pkt 9 ustawy o zasadach
finansowania nauki) z wyłączeniem przedsiębiorców posiadających status centrów
badawczo-rozwojowych,
- pracownicy podmiotów działających na rzecz nauki (w rozumieniu art.2 pkt 11 ustawy
o zasadach finansowania nauki),
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania,
spółdzielczej umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
Zakres wsparcia:
- Działania informacyjno-promocyjne i upowszechniające: utworzenie i utrzymanie strony
WWW projektu, ogłoszenia prasowe i artykuły sponsorowane, plakaty, ulotki, broszury,
kwartalniki, 4 konferencje, organizacja 2 edycji targów dotyczących badań naukowych
i prac badawczych, udział w 4 renomowanych targach organizowanych na terenie Polski.
-Szkolenia i wizyty studyjne:
 Komercjalizacja wyników badań naukowych,
 Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej,
 Zarządzanie projektami badawczymi,
 Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych,
 Promocja i marketing badań naukowych,
 Uzupełniającym wsparciem dla wybranych uczestników będą wizyty studyjne.
-Stworzenie katalogu ofert technologicznych dla przedsiębiorstw.

3.

„Chroń swoją wiedzę”

Budżet projektu: 1 482 700,00 zł
Poziom dofinansowania:100%
Źródło finansowania: PO IG, oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji, Działanie 5.4
‘Zarządzanie własnością intelektualną.”
Czas realizacji projektu: 01 lipca 2010 r. – 30 czerwca 2012 roku.
Cel projektu: wzrost innowacyjności przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej
poprzez upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej, w tym zwiększenie
świadomości i wiedzy przedsiębiorstw na temat ochrony własności intelektualnej oraz ich
aktywności w patentowaniu i ochronie własności intelektualnej.
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Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy z sektora MSP (w tym właściciele firm, osoby
zarządzające i pracownicy przedsiębiorstw), mający siedzibę na terenie jednego
z 5 województw Polski Wschodniej:
- województwo podkarpackie,
- województwo świętokrzyskie,
- województwo lubelskie,
- województwo podlaskie,
- województwo warmińsko-mazurskie.
4. „DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI”
Budżet projektu: 1 709 234,00 zł
Poziom dofinansowania:100%
Czas realizacji projektu: 01 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2011 roku.
Cel projektu: rozpoznanie przez uczestników swoich potrzeb i problemów na rynku
pracy, dobór w oparciu o nie odpowiednich form wsparcia, które zwiększą ich szansę
na rynku pracy.
Grupa docelowa:
- wiek powyżej 45 roku życia,
- pozostawanie bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w PUP jako osoby
bezrobotne lub poszukujące pracy),
- zameldowanie na obszarze jednego z następujących powiatów województwa
podkarpackiego: rzeszowski grodzki i ziemski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski,
strzyżowski, kolbuszowski.
Formy Wsparcia:
-Szkolenia:
• z języka angielskiego,
• komputerowe,
• według potrzeb,
• z zakresu aktywizacji zawodowej.
-Poradnictwo zawodowe.
-3 miesięczne płatne staże zawodowe.
-Indywidualne Plany Działania.
5. FOCUS, Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy
Budżet projektu: 1 709 234,00 zł
Poziom dofinansowania:100%
Źródło finansowania: Poddziałanie 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Czas realizacji projektu: 01 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2011 roku.
Cel projektu: rozpoznanie przez uczestników swoich potrzeb i problemów na rynku
pracy, dobór w oparciu o nie odpowiednich form wsparcia, które zwiększą ich szansę
na rynku pracy.
Grupa docelowa - wsparcie w ramach projektu skierowane jest do:
- osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy),
- osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu oferujemy ścieżkę aktywizacji zawodowej, obejmującą:
- Szkolenia:
- z języka angielskiego,
- komputerowe,
- zawodowe według potrzeb (np. obsługa wózków widłowych, księgowość, obsługa
kas fiskalnych, bukieciarstwo),
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- z zakresu aktywizacji zawodowej i nabywania społecznych kompetencji kluczowych

-

(rozwijające umiejętności: poszukiwania pracy, autoprezentacji, pracy w grupie,
radzenia sobie ze stresem itp.),
3 miesięczne płatne staże zawodowe,
Indywidualne Plany Działania,
Poradnictwo zawodowe,
Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne itp.),
6. „Analiza
–
integracja
–
sieciowanie potencjałów
Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego”

regionalnych

Budżet projektu: 84 790,00 Eur
Poziom dofinansowania: 85%
Źródło

finansowania:

Program

Współpracy

Transgranicznej

Rzeczpospolita

Polska

- Republika Słowacka 2007-2013
Czas realizacji projektu: 01 grudnia 2009r. – 31 stycznia 2011 roku.
Cel projektu: Projekt jest odpowiedzią na niską jakość strategicznej współpracy
w zakresie rozwoju regionalnego pomiędzy podmiotami z obu obszarów. Celem projektu
jest zmiana tego stanu rzeczy poprzez utworzenie sieci rozwoju regionalnego Euroregionu
Karpackiego na obszarze obu regionów.
Cele szczegółowe:
- analiza poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego Kraju Preszowskiego
i Województwa Podkarpackiego. Określenie wspólnych pól rozwojowych, analiza
i integracja potencjałów instytucjonalnych w zakresie rozwoju Regionalnego (Analiza),
- identyfikacja transgranicznych procesów rozwojowych wpływających na aktywizację,
systematyzację i poprawę jakości współpracy transgranicznej na pograniczu Polski
i Słowacji oddziałującej na rozwój obszaru wsparcia,
- integracja i mobilizacja zasobów instytucjonalnych oraz rezerw kadrowych związanych
ze zidentyfikowanymi procesami rozwojowymi,
- tworzenie sieci współpracy.
7. Program wsparcia dla kontynuacji pracy zawodowej pracowników firmy
ZELMER S.A.
Budżet projektu: 1 910 763,37 zł
Poziom dofinansowania:100%
Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Czas realizacji projektu: 01 listopad 2009 r. – 30 czerwiec 2011 roku.
Cel projektu: zaadaptowanie się do nowej sytuacji życiowej i kontynuacja kariery
zawodowej zwalnianych pracowników firmy ZELMER S.A.
Wsparcie w ramach projektu:
- indywidualne doradztwo zawodowe;
- szkolenie z zakresu kluczowych kompetencji zawodowych i społecznych;
- szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu;
- szkolenia specjalistyczne (fakturowanie i obsługa magazynu; sprzedawca
i
obsługa
kas
fiskalnych;
opieka
nad
osobami
starszymi,
dziećmi
i niepełnosprawnymi; mała gastronomia; operator wózków jezdniowych; obsługa
obrabiarek sterowanych numerycznie);
- półroczne płatne staże;
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- pośrednictwo pracy;
- wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej:
szkolenie „Jak założyć firmę”,
dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
indywidualne doradztwo biznesowe,
wsparcie pomostowe.
8. Projekt „Wsparcie ochrony własności intelektualnej Polski Wschodniej”
Budżet projektu: 975 850,00 zł
Poziom dofinansowania: 100%
Źródło finansowania: PO IG, oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji, Działanie 5.4
Zarządzanie własnością intelektualną.
Czas realizacji projektu: 01.04.2009 r. - 30.06.2010 r.
Cel projektu: wzrost innowacyjności przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej
poprzez upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej, w tym zwiększenie
świadomości i wiedzy przedsiębiorstw na temat ochrony własności intelektualnej oraz ich
aktywności w patentowaniu i ochronie własności intelektualnej.
Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy z sektora MSP (w tym właściciele firm, osoby
zarządzające i pracownicy przedsiębiorstw), mający siedzibę na terenie jednego
z 5 województw Polski Wschodniej:
- województwo podkarpackie,
- województwo świętokrzyskie,
- województwo lubelskie,
- województwo podlaskie,
- województwo warmińsko-mazurskie.
Komórka: Biuro Terenowe w Przeworsku
Realizacja projektów:

1. Projekt „PROJECT MANAGER SZANSĄ NA NOWĄ
SAMORZĄDÓW POŁUDNIOWO- WSCHODNIEJ POLSKI”.

JAKOŚĆ

PRACY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet V „Dobre
rządzenie”; Działanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Zasięg terytorialny
i lubelskie.

projektu:

woj.:

podkarpackie,

małopolskie,

świętokrzyskie

Budżet projektu: 2 203 402,07 zł
Czas realizacji projektu: 03 listopad 2008r. – 30 kwietnia 2010 roku.
Cel projektu: podniesie kompetencji i umiejętności kadry zarządzającej administracji
terytorialnej w zakresie zarządzania projektami i podniesie efektywności administracji
samorządowej na terenie objętym realizacją projektu.
Zdobycie przez uczestników kompleksowej wiedzy w zakresie profesjonalnego
zarządzania projektem potwierdzone międzynarodowym certyfikatem IPMA.
Grupa docelowa: projekt skierowany był do pracowników Jednostek Samorządu
Terytorialnego (JST) z województw południowo – wschodniej Polski (podkarpackiego,
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małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego). W szkoleniu brali udział wyłącznie
pracownicy urzędów gmin oraz starostw powiatowych – pełniący funkcje kierownicze
bądź zajmujący się realizacją projektów UE; posiadający wykształcenie wyższe bądź
wyższe niepełne.
Działania:
- Zarządzanie projektem –
o płatność, organizacja szkoleń.

monitoring,

ewaluacja,

sprawozdawczość,

wnioski

Wskaźniki rezultatów założonych w projekcie:
- udział w szkoleniach 240 BO,
- przeprowadzenie 2400 godzin szkoleń,
- uznanie przez co najmniej 95% BO wysokiej przydatności przeprowadzonych
szkoleń,
- zaliczenie egzaminu IPMA przez co najmniej 90% BO,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 95% BO,
- awans zawodowy/zmiana stanowiska pracy/podwyżka przez co najmniej 10% BO
projektu,
- podjęcie zmian organizacyjnych przez co najmniej 10% JST uczestniczących
w projekcie,
- kontynuowanie edukacji/szkoleń przez co najmniej 10% BO projektu.
Kontrola projektu: kontrola merytoryczna i finansowa z całości realizowanego projektu
„Project Manager szansą na nową jakość pracy samorządów południowo – wschodniej
Polski”. Kontrola obejmowała okres od listopada 2008 r. do kwietnia 2010 r.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych uznano, że projekt współfinansowany
z EFS prowadzony jest poprawnie. Nie stwierdzono uchybień formalnych ani błędów
w udostępnionych dokumentach. Dokumentacja projektu prowadzona systematycznie
w sposób prawidłowy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w przeprowadzonych
rozliczeniach. Księgowość projektu prowadzona w sposób prawidłowy. Dokumentacja
personelu sporządzona prawidłowo. Zbadana dokumentacja uczestników projektu
kompletna, potwierdza kwalifikowalność uczestników projektu. Zadania merytoryczne
(promocja i rekrutacja oraz szkolenia) zrealizowane terminowo. Postępowania
o udzielenia zamówienie publicznego przeprowadzone prawidłowo. Zespól kontrolny
stwierdził również, iż beneficjent przestrzega zasady konkurencyjności oraz , że właściwie
informował uczestników i opinie publiczną o projekcie i źródłach jego finansowania.
W maju 2010 r. złożono ostatni 4 wniosek o płatność i sprawozdanie merytoryczne
końcowe z realizacji projektu. Wniosek został rozliczony i formalne zakończony.

2. Projekt „POSZERZĄJĄC HORYZONTY – TRANSGRANICZNA PROMOCJA
TURYSTYKI PODKARPACIA I KRAJU PRESZOWSKIEGO”.
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika Słowacka 20072013. Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).
Budżet projektu: 48 906,04 Eur
Czas realizacji projektu: wrzesień 2010r. – czerwiec 2011 roku.
Dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych projektu + 10% budżet
państwa + 5% wkład własny.
Cele projektu:
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- promowanie Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego jako miejsca
atrakcyjnego dla turystów,
- zwiększenie liczby turystów ze Słowacji na terenie Województwa Podkarpackiego
oraz zwiększenie liczby turystów polskich na terenie Kraju Preszowskiego,
- zapoznanie przedsiębiorców słowackich z ofertami polskich firm z branży
turystycznej i odwrotnie,
- możliwości podjęcia współpracy pomiędzy polskimi i słowackimi firmami,
instytucjami oraz organizacjami z branży turystycznej,
Grupa docelowa:
Bezpośrednimi beneficjentami projektu są polscy i słowaccy przedsiębiorcy z branży
turystycznej oraz przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujących się turystyką
z sąsiadujących terenów Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego. Szerszym
oddziaływaniem projektu objęci będą również mieszkańcy Województwa Podkarpackiego i
Kraju Preszowskiego, którzy będą uczestniczyć w targach turystycznych jako
odwiedzający.
Działania zrealizowane w roku 2010:
- spotkanie z partnerem i omówienie szczegółowych działań odnośnie projektu,
- dokonanie zakupów niezbędnych do realizacji projektu (komputer, biurko i regał
do biura),
- aktualizacja strony internetowej Centrum Współpracy Transgranicznej.
PROJEKTY ZŁOŻONE
1. Projekt „KARPACKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO - BUDOWA
WSPÓLNYCH
POLSKO-SŁOWACKICH
STRUKTUR
DLA
WSPÓLNEGO
ROZWOJU OBSZARU POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO”.
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2007-2013. Priorytet: 2 oś priorytetowa: Rozwój społeczno – gospodarczy
Temat osi priorytetowej: projekty sieciowe
Budżet całkowity: 326 970,00 Euro
Finansowanie: 85% środki Unii Europejskiej, 15% wkład własny.
Okres realizacji projektu: styczeń. 2011 r. – czerwiec. 2012 roku.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
Partner PL: RARR S.A.
Partner Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku
Agencja Rozwoju Regionalnego w Humennem
2. Projekt „WSPÓLNA STRATEGIA – MOŻLIWOŚCIĄ ROZWOJU POGRANICZA
POLSKO – SŁOWACKIEGO”.
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2007-2013. Priorytet: III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).
Finansowanie: 85% środki Unii Europejskiej, 10% budżet państwa, 5% wkład własny.
Budżet całkowity: 58 800 Euro
Wnioskodawca: RARR SA
Partner: Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku
Planowany termin realizacji projektu: lipiec 2011 r. – czerwiec 2012 roku.
Projekt w trakcie oceny merytorycznej.
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Komórka: Biuro Terenowe w Krośnie
Biuro Terenowe RARR w Krośnie zajmowało się:
- udzielaniem informacji o działalności Spółki, a w szczególności o realizowanych
projektach, dostępnych usługach i w zakresie działania komórek organizacyjnych Spółki.
- współpracą z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i samorządowymi
z terenu Euroregionu Karpackiego,
- gromadzeniem i udostępnianiem informacji o środkach pomocowych dla MŚP
oraz warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w krajach wchodzących w skład
Euroregionu Karpackiego,
- współpracą z innymi komórkami organizacyjnymi, w tym prowadzenie naborów
do projektów realizowanych przez Spółkę
Komórka: Centrum Obsługi Inwestora
1. Realizacja projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy COI, w którym
partnerem wiodącym jest PAIiIZ.
Projekt jest finansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej,
Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4 Promocja i współpraca.
Budżet projektu: 3 055 288,99 zł.
Czas trwania projektu: październik 2010 r. – październik 2015 roku.
Główny cel projektu: stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski
Wschodniej dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki.
W ramach projektu planowane są działania prowadzące do stworzenia systemu
profesjonalnej obsługi inwestora. Celem działań będzie odpowiednie przygotowanie kadr
oraz doposażenie stanowisk pracy.
Podmioty zaangażowane w realizację projektu: Województwo Lubelskie,
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Województw Podlaskie, Miasto
Białystok, Województwo Świętokrzyskie, Miasto Kielce, Warmińsko-Mazurska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie.
Realizację projektu rozpoczęto w październiku 2010 r.. Dotychczas odbyły się 2 spotkania
organizacyjne w PAIiIZ oraz warsztaty z zakresu obsługi inwestora zorganizowane
przez Województwo Świętokrzyskie i RARR S.A.. Tematyka warsztatów obejmowała:
istotne zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece, budowanie skutecznych
relacji z inwestorem, savoir - vivre w kontaktach urzędnika z inwestorem.
2. Zadania w ramach projektu indywidualnego PAIiIZ Program promocji
gospodarczej Polski Wschodniej, w ramach którego COI zajmuje się
realizacją zadań na zlecenie Województwa Podkarpackiego.
- uczestnictwo w targach Berlin Air Show (targi lotnicze) w ramach wspólnego stoiska
Polski Wschodniej,
- uczestnictwo w targach nieruchomości inwestycyjnych MIPIM w Cannes w ramach
wspólnego stoiska Polski Wschodniej,
- uczestnictwo w targach nieruchomości inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium
w ramach wspólnego stoiska Polski Wschodniej,
- opiniowanie i analiza dokumentów przesyłanych przez PAIiIZ m.in. Strategii
komunikacji marketingowej PPGPW na lata 2009-2015, raportu gospodarczego o Polsce
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Wschodniej, dokumentacji dotyczącej naborów na misje dla przedsiębiorców i JST
organizowanych w ramach projektu,
- pomoc w rekrutacji przedsiębiorców do uczestnictwa w targach,
- uczestnictwo w spotkaniach grupy roboczej w PARP w Warszawie w trakcie których
omawiane są: regulaminy wyboru uczestników targów i misji, kryteria wyboru
przedsiębiorców, kwestie związane z przekazaniem przez PAIiIZ do regionów kompetencji
w zakresie zadań dotyczących województw,
- współorganizacja z PAIiIZ konferencji promocyjnej projektu w Rzeszowie, która odbyła
się w październiku 2010 r.
3. Realizacja projektu „MITKE” - Zarządzanie zasobami przemysłowymi
w erze wiedzy.
Projekt finansowany z „Priorytetu 1: Innowacyjność i gospodarka oparta na wiedzy”
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu INTERREG IVC.
Budżet projektu: 84 150 Euro
Czas trwania projektu: listopad 2008 r. – wrzesień 2011 roku.
Główny cel projektu: wymiana dobrych praktyk, w zakresie tworzenia, rewitalizacji
i gospodarowania obszarami przemysłowymi w Europie.
W skład programu MITKE wchodzi 11 partnerów w tym 6 agencji rozwoju regionalnego,
4 sieci biznesowe i jedno centrum badawcze. Partnerstwo reprezentuje 10 regionów
z siedmiu krajów UE.
W 2010 r. zrealizowano następujące zadania:
- przygotowywano artykuły promujące projekt do prasy lokalnej, broszur wydawanych
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- zaprezentowano projekt podczas "Aviation Valley Expo Day/B2B meetings",
- kompleksowo przygotowano wizytę konsorcjum MITKE w Polsce i ją skoordynowano
(wizyta studialna, warsztaty tematyczne, seminarium, komitet sterujący). Wizyta odbyła
się w czerwcu 2010 r. i uczestniczyło w niej 11 partnerów z 7 krajów UE,
- wykonano przygotowanie do transferu dobrych praktyk - „fast date process” podczas
wizyty we Włoszech,
utworzono
i
przeprowadzono
pierwsze
spotkanie
Regionalnego
Komitetu
Strategicznego,
- opracowano bazy instytucji, ekspertów, organizacji w regionie, mających wpływ
na kształtowanie analizowanych obszarów przemysłowych,
- przygotowano i przeprowadzono badanie ankietowe, wśród podkarpackich
przedsiębiorstw, które dotyczyło funkcjonowania w obrębie obszarów przemysłowych,
- przygotowano portfolio PPNT AEROPOLIS,
- zidentyfikowano i przeanalizowano 3 dobre praktyki według wytycznych partnera
wiodącego.
4. Realizacja projektu EEN-Enterprise Europe Network South Poland
Budżet ogólny projektu: 438 215 Euro
Czas trwania projektu: styczeń 2008 r. – grudzień 2010 roku.
Główne zadania sieci EEN: Wsparcie firm w identyfikacji potencjalnych partnerów
handlowych oraz rozwijanie
zagranicznych kontaktów dla MŚP, pomoc dla MŚP
w rozwoju nowych produktów, docieraniu do nowych rynków i przekazywania informacji
w ramach Unii Europejskiej.
Konsorcjum Polski południowej składa się z 9 partnerów, którymi są: Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Politechnika Krakowska, Izba PrzemysłowoHandlowa w Krakowie, Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A.,
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Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Świętokrzyskie Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Sp. z o.o., Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach,
Stowarzyszenie
Przedsiębiorców
“Dolina
Lotnicza”,
Stowarzyszenie
Promocji
Przedsiębiorczości.
W 2010 roku zrealizowano m.in. następujące działania: przeprowadzono audyty
technologiczne i pośredniczono w transferach technologii, realizowano usługi
informacyjne z zakresu zewnętrznego finansowania innowacji, prowadzono całość
dokumentacji finansowej do projektu. Obecnie trwają przygotowania do audytu
finansowego. Złożono wniosek o płatność za rok 2009 do PARP.
Certyfikacja Centrum Obsługi Inwestora przez PAIiIZ
Personel COI działa według standardów określonych przez PAIiIZ i ma zapewnioną stałą
pomoc merytoryczną jej pracowników. W celu zapewnienia wysokich standardów obsługi
w ciągu ostatniego półrocza 2010 r. PAIiIZ przeprowadziła proces certyfikacji, który miał
na celu sprawdzenie przygotowania Regionalnych Partnerów do pozyskiwania i obsługi
inwestorów zagranicznych.
W efekcie 14 Regionalnych COI, w tym również COI funkcjonujące przy RARR S.A.,
otrzymało pozytywną ocenę Komisji Certyfikacyjnej i otrzymało tytuł Certyfikowanych
Partnerów PAIiIZ, a także możliwość korzystania z logotypu Invest in Poland z użyciem
nazwy województwa.

Certyfikat nadawany jest na 3 lata. Po upływie tego okresu certyfikat może być
przedłużony pod warunkiem przeprowadzenia ponownego procesu certyfikacji.
W dniu 4 listopada 2010 r. w Centrum Szkoleniowo-Prasowym Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów
Regionalnym Centrom Obsługi Inwestora.
Zadania różne – zrealizowane w 2010 roku:
- zrealizowano misję przyjazdową 20 przedsiębiorców z branży lotniczej: Wielka Brytania
West Midlands,
- przeprowadzono kolejną edycję konkursu „Grunt na medal” we współpracy z PAIiIZ
- przygotowano ofertę dla Województwa Podkarpackiego na organizację wizyty
10 dziennikarzy polskich w województwie podkarpackim,
- zorganizowano wraz z Doliną Lotniczą spotkanie B2B francuskich firm branży lotniczej
z firmami z Podkarpacia,
- przeprowadzono prezentację o rynku pracy dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego,
-przeprowadzono
prezentację
nt.
oferty
inwestycyjnej
województwa
w Preinkubatorze Akademickim dla 20 studentów Uniwersytetu w Monachium,
- zorganizowano 3 spotkania Rady PPNT,
- zorganizowano spotkanie z firmą Lufthansa Technik, której przedstawiono możliwości
inwestycyjne regionu,
- COI włączyło się w przygotowanie projektu dotyczącego rozbudowy RARR S.A.,
- 9 września odbyła się współorganizowana przez COI wizyta studyjna w PPNT , w której
uczestniczyło 25 przedsiębiorców i przedstawicieli samorządów z Ukrainy,
- wykonywano bieżące tłumaczenia, głównie polsko-angielskie na potrzeby COI i innych
komórek RARR S.A.,
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- uczestniczono w pracach nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa
Podkarpackiego oraz w konsultacjach społecznych przy tworzeniu Strategii Marki
Województwa Podkarpackiego,
- przeprowadzono na prośbę Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka badanie ankietowe
wśród biur turystycznych województwa podkarpackiego (próbka: 50) z zakresu
korzystania turystów z przelotów czarterowych i pasażerskich. Ankieta ma postać
zarówno wywiadów bezpośrednich jak i wywiadów telefonicznych oraz wysyłki mailowej,
- przygotowano dla WPHI w Rzymie sprawozdanie nt. inwestycji włoskich - sporządzono
listę podmiotów włoskich wraz z podaniem branży oraz wielkości inwestycji,
- wspierano starania gmin o realizację projektów inwestycyjnych w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego. Przykładem jest Dom Zdrojowy w Polańczyku , dla którego
przygotowano dwujęzyczną ofertę . W 2011 roku podjęte zostaną działania wspierające
kontakt gminy Polańczyk z inwestorami.
Obsługa inwestorów krajowych i zagranicznych:
Działalność Centrum Obsługi Inwestora obejmuje m.in. obsługę inwestorów krajowych
i zagranicznych, którzy zainteresowani są inwestowaniem w Województwie Podkarpackim
oraz samym PPN-T AEROPOLIS. COI prowadzi procedurę naboru oraz cały proces
inwestycyjny inwestorów zagranicznych i polskich, chcących zainwestować w Parku oraz
Województwie Podkarpackim. Każde zapytanie inwestora traktowane jest jako odrębny
projekt inwestycyjny. Centrum Obsługi Inwestora zajmuje się również koordynacją
posiedzeń Rady Podkarpackiego Parku Naukowo–Technologicznego i zbiera dane
o dostępnych gruntach oraz nieruchomościach inwestycyjnych w województwie
podkarpackim . Na tej podstawie rozbudowuje oraz aktualizuje bazy danych ofert
inwestycyjnych.
Pracownicy COI współpracują z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Współpraca opiera się w głównej mierze na wspólnym realizowaniu projektów
inwestycyjnych. Zadaniami COI jako oddziałów terenowych jest kompletne
przygotowanie ofert inwestycyjnych oraz bezpośrednie kontakty z samorządami
i właścicielami gruntów. W ramach współpracy niezbędne jest przygotowanie spotkań
informacyjnych z inwestorami, znajomość konkretnych działek i lokalnych uwarunkowań.
Ponadto w ramach współpracy przekazywane są raporty, a także liczne ankiety będące
źródłem opracowań jak: ankieta dotycząca atrakcyjności inwestycyjnej Województwa
Podkarpackiego, badanie rynku pracy.
Zbieranie danych i informacji o dostępnych gruntach oraz nieruchomościach
inwestycyjnych
w
województwie
podkarpackim
i
rozbudowywanie
oraz aktualizowanie bazy danych ofert inwestycyjnych:
Baza danych ofert inwestycyjnych województwa podkarpackiego, prowadzona przez
Centrum Obsługi Inwestora, była w bieżącym okresie sprawozdawczym aktualizowana
i uzupełniana. W raportowanym okresie pozyskano 21 nowych ofert inwestycyjnych.
Część ofert inwestycyjnych została pozyskana w ramach kolejnej edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Grunt na medal”, który powstał z inicjatywy Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych. Konkurs jest organizowany od 2005 roku wspólnie
z Urzędami Marszałkowskimi oraz Centrami Obsługi Inwestora. W chwili obecnej
zakończyły się wszystkie etapy oceny konkursu, którego zwycięzcą zostało Miasto
Rzeszów i działka przy ul. Ciepłowniczej.

Komórka: Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Prace Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w 2010 roku,
na wykonywaniu zadań Regionalnej Instytucji Finansującej.

koncentrowały

się
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RARR S.A. jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i pełni
rolę Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) przy wdrażaniu na Podkarpaciu programów
dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, finansowanych ze środków Unii
Europejskiej i Ministerstwa Gospodarki.
W czerwcu 2008 roku, po pozytywnej ocenie Komisji Konkursowej PARP, Zarząd RARR
S.A. podpisał umowę ramową na pełnienie roli RIF na terenie województwa
podkarpackiego. W ramach podpisanej umowy RARR S.A. zobowiązana jest realizować
zadania zlecane przez PARP, dotyczące obsługi niektórych działań w ramach PO IG, tj.:
1. Działanie 1.4 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe.
Zakres prac w ramach działania: działania informacyjno-promocyjne, przyjmowanie
wniosków o dofinansowanie, ocena formalna wniosków o dofinansowanie, podpisanie
umowy z wnioskodawcą, nadzorowanie realizacji umowy o dofinansowanie,
monitorowania realizacji projektu, rozliczenia projektu i wypłaty dofinansowania,
archiwizacja dokumentów.
W 2010 roku przyjęto i oceniono formalnie 23 wnioski. Ocena merytoryczna wykonywana
jest przez PARP.
W ramach Działania 1.4 – 4.1 PO IG realizowanych jest 12 umów na kwotę dotacji 66,9
mln. PLN.
2. Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie
wzornictwa przemysłowego”
Zakres zadań: kontrola projektów.
W 2010 roku Zespól Kontrolujący RARR S.A. przeprowadził 12 kontroli projektów.
3. Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”
Zakres
prac:
działania
informacyjno-promocyjne,
przyjmowanie
wniosków
o dofinansowanie, ocena formalna wniosków o dofinansowanie, podpisanie umowy
z wnioskodawcą, nadzorowanie realizacji umowy o dofinansowanie, monitorowania
realizacji projektu, rozliczenia projektu i wypłaty dofinansowania, archiwizacja
dokumentów.
W 2010 roku z powodu wyczerpania alokacji na Działanie nie przeprowadzano już
żadnych naborów wniosków.
W ramach Działania 4.4 PO IG realizowanych jest 31 umów na kwotę dotacji 492 mln.
PLN.
4. Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”
Zakres prac: działania informacyjno-promocyjne, powołanie Komisji Konkursowych
do oceny wniosków w ramach poszczególnych Działań, przyjmowanie wniosków
o dofinansowanie, ocena formalnej wniosków o dofinansowanie, ocena merytoryczna
wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów z wnioskodawcami, wprowadzanie
zmian do umów z Beneficjentami, nadzorowanie realizacji umowy o dofinansowanie
projektu, wypłata wsparcia, rozwiązanie umowy, kontrola projektów, archiwizacja
dokumentów, sprawozdawczość.
W 2010 roku, w trakcie II rundy przyjęto łącznie 151 wniosków. Wnioski zostały
ocenione formalnie i merytorycznie przez pracowników RIF.
W ramach Działania 6.1 PO IG realizowane są 104 umowy na kwotę dotacji 3,5 mln PLN.
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5. Działanie 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej”
Zakres prac: działania informacyjno-promocyjne, powołanie Komisji Konkursowych
do oceny wniosków w ramach poszczególnych Działań, przyjmowanie wniosków
o dofinansowanie, ocena formalna wniosków o dofinansowanie, ocena merytoryczna
wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów z wnioskodawcami, wprowadzanie
zmian do umów z Beneficjentami, nadzorowanie realizacji umowy o dofinansowanie
projektu, wypłata wsparcia, rozwiązanie umowy, kontrola projektów, archiwizacja
dokumentów, sprawozdawczość. W 2010 roku przyjęto i oceniono formalnie
i merytorycznie 66 wniosków.
W ramach
PLN.

Działania 8.1 PO IG realizowane są 43 umowy na kwotę dotacji 18,7 mln.

6. Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”
Zakres prac analogiczny jak w działaniu 8.1.
W 2010 roku przyjęto 106 wniosków. Ocena formalna i merytoryczna wykonywana jest
w 2011 roku.
W ramach Działania 8.2 PO IG realizowanych jest 69 umów na kwotę dotacji 18,8 mln.
PLN.
Instytucja Wdrażająca Działania 2.5 i 3.4 ZPORR
W 2010 roku kontynuowano również zadania Instytucji Wdrażającej Działania 2.5 i 3.4
ZPORR, którą RARR S.A. pełni od 12 października 2004 roku. Prace koncentrowały się na
porządkowaniu dokumentacji projektowej przed przekazaniem jej do archiwum
oraz badaniu trwałości wybranych projektów.
W ramach działania 2.5 ZPORR wysłano 14 ankiet do beneficjentów, którzy zakończyli
realizacje projektów w 2008 roku. Wszyscy beneficjenci zwrócili prawidłowo wypełnione
ankiety. Przeprowadzono 3 wizyty monitorujące następujące projekty:
- „Własna
firma kluczem do sukcesu”– Z/2.18/II/2.5/86/06/U/26/06 Przeworskie
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, – Przeworsk,
„Wsparcie
dla
osób
rozpoczynających
działalność
gospodarczą”
–
Z/2.18/II/2.5/82/06/U/20/06
Stowarzyszenie
Porozumienie
Samorządowe
–
Sędziszów
Małopolski,
„Mikroprzedsiębiorstwo
Twoją
szansą”
– Z/2.18/II/2.5/81/06/U/18/06 - Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego – Sielec
1 A, Sędziszów Małopolski.
W ramach działania 3.4 ZPORR wysłano 73 ankiety do beneficjentów, którzy zakończyli
realizacje projektów w 2008 roku. Po analizie ankiet przeprowadzono 10 wizyt
monitorujących u mikroprzedsiębiorców, na miejscu realizacji projektów.
3. Projekt „MASZ MARZENIA – BĄDŹ PRZEDSIĘBIORCĄ”.
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VI „Rynek pracy otwarty
dla wszystkich”; Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia”.
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Instytucja pośrednicząca: WUP Rzeszów.
Zasięg terytorialny projektu: województwo podkarpackie.
Budżet projektu: 6 072 277,95 zł
Czas realizacji projektu: 01 kwietnia 2009 r.- 31 grudnia 2010 roku.
Cele projektu: Projekt zakładał przyznanie dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie
działalności gospodarczej do 40 000 PLN oraz wsparcia pomostowego w wysokości 1 126
zł, a także wsparcie szkoleniowo - doradcze w zakresie zakładania działalności
gospodarczej, rachunkowości, marketingu, prawa pracy i spraw kadrowych.
Cele szczegółowe:
- nabycie umiejętności przygotowujących do utworzenia i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej,
- poprawa umiejętności zarządzania środkami finansowymi,
- zyskanie przez beneficjentów projektu wiedzy praktycznej i doświadczenia
zawodowego,
- powrót na rynek pracy,
- wspieranie indywidualnych inicjatyw samozatrudnienia, budowanie podstaw
kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości,
- wsparcie merytoryczne, szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności
gospodarczej
i
w
początkowym
okresie
jej
prowadzenia,
dostosowane
do indywidualnych potrzeb,
- ułatwienie funkcjonowania firmy na rynku.
Grupa docelowa:
Projekt był adresowany do osób zameldowanych na terenie województwa
podkarpackiego, które w okresie ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
nie prowadziły działalności gospodarczej.
Beneficjentami projektu były osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność
gospodarczą, które spełniały przynajmniej jedno z 5 kryteriów:
- osoby zamieszkujące w gminach wiejskich,
- kobiety,
- osoby młode w przedziale wiekowym 18 – 34 lat,
- długotrwale bezrobotni – pozostający w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy przez
okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – osoby z wykształceniem średnim
ogólnym, zasadniczym zawodowym lub niższym.
Działania:
1. Zarządzanie projektem
- doposażenie biur projektu w komputery, koordynacja prac zespołu
projektowego.
2. Promocja projektu
- przygotowanie materiałów (plakat, ulotka, roll-up), uruchomienie i aktualizacja
strony internetowej projektu, ogłoszenia w mediach.
3. Rekrutacja projektu. Do udziału w projekcie zgłosiło się 833 osoby.
4. Organizacja szkoleń, konsultacji i doradztwa specjalistycznego
- zapewnienie odpowiedniej kadry szkoleniowców, zaplecza, materiałów
dydaktycznych oraz harmonogramów doradztwa.
5. Szkolenia i konsultacje podstawowe
- wydzielenie grup szkoleniowych - szkolenia prowadzone przez pracowników
RARR S.A., dla każdego beneficjenta po 2 godziny doradztwa podstawowego.
6. Szkolenia i doradztwo specjalistyczne
- szkolenia dla uczestników, którzy założą działalność gospodarczą.
7. Przyznanie wsparcia finansowego dla przedsiębiorców
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- udzielenie dotacji oraz podstawowego wsparcia pomostowego jak również
przedłużonego wsparcia pomostowego.
Osiągnięte wskaźniki rezultatów
- osoby, które otrzymały certyfikat z zakresu szkolenia podstawowego – 132,
- osoby, które skorzystały z doradztwa związanego z tworzeniem biznes planu - 132,
- liczba powstałych mikroprzedsiębiorstw – 106,
- przyznane wsparcie pomostowe – 103,
- przyznane przedłużone wsparcie pomostowe – 31,
- osoby, które otrzymały certyfikat z zakresu szkolenia specjalistycznego
i skorzystały z doradztwa specjalistycznego – 106,
- liczba utworzonych miejsc pracy (samozatrudnienie) – 106.
W ramach projektu zorganizowane zostały:
1. 40 - godzinne szkolenie podstawowe dla 132 osób, które obejmowało następujące
zagadnienia:
- podstawy prawne zakładania działalności gospodarczej – 6 godzin,
- prawo pracy w małej firmie – 6 godzin,
- elementy marketingu – 4 godziny,
- przygotowanie biznes planu w teorii i praktyce – 16 godzin,
- elementy księgowości w małej firmie – 8 godzin.
2. Szkolenia specjalistyczne (w miesiącach: marzec, kwiecień i czerwiec 2010r.), które
obejmowały zagadnienia związane z bezpiecznym zawieraniem umów, księgowaniem
wydatków z dotacji i rozliczaniem dotacji.
3. Szkolenia specjalistyczne (w miesiącach: październik i listopad 2010r.) w zakresie BHP
dla pracodawców.
4. Szkolenia specjalistyczne (w grudniu 2010r.) w zakresie źródeł finansowania
działalności gospodarczej.
W ramach projektu udzielono:
- wsparcia w formie jednorazowej dotacji na kwotę 3 993 649,84 PLN dla 106 osób.
- wsparcia pomostowego na kwotę 695 868 PNL dla 103 osób.
- przedłużonego wsparcia pomostowego na kwotę 209 436 PLN dla 31 osób.
- doradztwo podstawowe - 264 godz.
- doradztwo specjalistyczne - 507 godz.
- kontrole –106.
W ramach projektu złożonych zostało 7 wniosków o płatność na łączną kwotę:
5 872 113,68 zł.
W ramach projektu wydany został biuletyn podsumowujący projekt oraz zorganizowana
została konferencja zamykająca projekt w dniu 16.12.2010r.
4. Projekt „BYĆ ALBO NIE BYĆ…PRZEDSIEBIORCĄ”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet
VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”; Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.
Instytucja pośrednicząca: WUP Rzeszów.
Zasięg terytorialny projektu – województwo podkarpackie.
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Budżet projektu: 7 672 372,10 zł
Czas realizacji projektu: od 01 maj 2010r. do 31 grudnia 2012 roku.
Cele projektu:
Projekt zakłada przyznanie dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej
do 40 000 PLN oraz wsparcia pomostowego w wysokości 1 300 zł, a także wsparcie
szkoleniowo - doradcze w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rachunkowości,
marketingu, prawa pracy i spraw kadrowych.
Głównym celem projektu jest doprowadzenie do utworzenia 120 nowych
mikroprzedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego z przewagą liczebną
(60%) kobiet oraz przekazanie im wsparcia finansowego, niezbędnego na początku
funkcjonowania oraz promowanie postaw przedsiębiorczych i ideę samozatrudnienia.
Cele szczegółowe:
- nabycie umiejętności przygotowujących do utworzenia i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej,
- poprawa umiejętności zarządzania środkami finansowymi,
- zyskanie przez beneficjentów projektu wiedzy praktycznej i doświadczenia
zawodowego,
- powrót na rynek pracy,
- wspieranie indywidualnych inicjatyw samozatrudnienia, budowanie podstaw
kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości,
- wsparcie merytoryczne, szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności
gospodarczej
i
w
początkowym
okresie
jej
prowadzenia,
dostosowane
do indywidualnych potrzeb,
- ułatwienie funkcjonowania firmy na rynku.
Grupa docelowa:
To osoby zameldowane na terenie województwa podkarpackiego, które w okresie
ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie prowadziły działalności
gospodarczej.
Beneficjentami projektu są osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność
gospodarczą, które spełniają co najmniej jedno z kryteriów:
- osoby bezrobotne,
- osoby nieaktywne zawodowo,
- rolnicy,
- osoby pracujące w oparciu o umowę zlecenie lub o dzieło.
Projekt realizowany jest w Biurze w Rzeszowie – w siedzibie RARR S.A. i Punktach
informacyjno - promocyjnych w Biurach Terenowych RARR S.A. w Przeworsku
i w Krośnie.
Wskaźniki rezultatów założone w projekcie
- osoby, które otrzymają certyfikat z zakresu szkolenia podstawowego – 150,
- osoby, które skorzystają z doradztwa związanego z tworzeniem biznes planu - 150,
- liczba powstałych mikroprzedsiębiorstw – 120,
- przyznane wsparcie pomostowe – 120,
- przyznane przedłużone wsparcie pomostowe – 32,
- osoby, które otrzymają certyfikat z zakresu szkolenia specjalistycznego i skorzystają
z doradztwa specjalistycznego – 100,
- liczba utworzonych miejsc pracy (samozatrudnienie) – 120.

26

wróć

I.4. PARKI TECHNOLOGICZNE
Centrum Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym
(PPN-T) w ramach, którego działa Preinkubator Akademicki PPN-T, w 2010 roku
zrealizowało następujące zadania:
I. W ramach Zarządzania PPN - T:
1. Zawarto następujące umowy zarówno z dostawcami, jak i odbiorcami
mediów:
a) Umowa na dostawę wody pitnej i wprowadzenie ścieków komunalnych
do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych zawarta z firmą:
- OPTeam S.A.,
- D.A. GLASS Doros Teodora,
- PLASTSYSTEM Rzeszów Sp. z o.o.,
- POLIMARKY M. Kyc Sp. J Sp. K.,
- oraz umowa na dostawę wody do celów budowy zakładu:
- EKO-HYBRES Sp. z o.o. – zawarta z Przedsiębiorstwem Budowlanym
PROFBUD Sp. z o.o.,
- VAC AERO KALISZ Sp. z o.o. – zawarta z firmą BAUDZIEDZIC
Sp. z o.o. Sp. K.
b) Umowa dzierżawy i świadczenia usług eksploatacji sieci gazowej
w m. Rogoźnica (Strefa S2) zawarta z Karpacką Spółką Gazownictwa
Sp. z o.o. w Tarnowie
c) Umowy sprzedaży sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej na terenie
Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego :
- Strefa S1 w m. Jasionka i Tajęcina – gm. Trzebownisko,
- Strefa S2 w m. Rogoźnica i Wola Cicha – gm. Głogów Małopolski.
- W/w umowy zawarte zostały z Karpacką Spółką Gazownictwa
Sp. z o.o. w Tarnowie.
d) Umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zawarte z PGE Dystrybucja S.A.
dla obiektów:
- przepompowni ścieków w Rzeszowie ul. Żywiczna,
- sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie, ul. Orna.
e) Umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji zawarte
z PGE Obrót S.A. dla obiektów:
- przepompowni ścieków P1 w Rogoźnicy,
- sieci kanalizacji sanitarnej w Rzeszowie ul. Orna ,
- przepompowni ścieków w Rzeszowi ul. Żywiczna,
- przepompowni ścieków w Rzeszowie ul. Żywiczna.
- przepompowni ścieków i hydroforni na terenie Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego w Zaczerniu.
f) Umowa kupna-sprzedaży linii kablowej SN 15 kV od linii napowietrznej SN
Staromieście-Widełka do stacji RG SN 15 na terenie Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego Strefa S2 – Rogoźnica z PGE Dystrybucja S.A.
2. Na bieżąco wydawano warunki techniczne przyłączenia do sieci
wodociągowej,
kanalizacyjnej,
sanitarnej,
kanalizacji
deszczowej
oraz warunki techniczne zjazdów z dróg wewnętrznych; opinie
oraz uzgodnienia projektów dla inwestorów z terenu PPNT:
a) Warunki techniczne przyłączenia - Strefa S1 (Jasionka):

27

wróć

- „ZELNAR” Zakład Narzędziowy Sp. z o.o. - warunki techniczne
zabezpieczenia rurociągu wody zimnej PE 160 oraz zabezpieczenia rurociągu
sanitarnego tłocznego Kst 180.
- PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o. - warunki techniczne przyłączenia
kanalizacji deszczowej i sanitarnej - budowa GPZ Jasionka
b) Warunki na przyłączenia - Strefa S2 (Rogoźnica):
- „LEDOLUX” Sp. z o.o - warunki techniczne na przyłączenie do sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zjazdu na działkę
inwestora,
- „Best Construction” Sp. z o.o. - warunki techniczne przykrycia rowów
oraz wjazdów na działkę,
- „LEO-MINOR” - warunki techniczne na przyłączenie do sieci kanalizacji
deszczowej,
- „Yanko” Sp. z o.o. - warunki techniczne na przyłączenie do sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej; warunki
techniczne dla dwóch zjazdów publicznych oraz na przełożenie hydrantu
p.poż. na działce inwestora,
- Offset-Druk” – warunki techniczne odprowadzenia wód opadowo
roztopowych,
- D.A. Glass Doros Teodora - warunki techniczne na zmianę lokalizacji
hydrantów naziemnych,
- „Systemy Informatyczne SET(H)” sp. z o.o. - warunki techniczne
przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej, przekroczenia drogi dojazdowej w/w sieciami, warunki
przekroczenia rowów melioracyjnych projektowanymi sieciami wodnokanalizacyjnymi, wydanie warunków zjazdu z drogi dojazdowej; warunki
na wykonanie wjazdu na działkę,
- „Ferma Kresek” Sp. z o.o. (inwestor - „Zelmer Pro” Sp. z o.o. ) warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
oraz sieci wodociągowej, warunki techniczne dla dwóch zjazdów na działkę
inwestora oraz na zmianę lokalizacji hydrantów naziemnych,
- „EkoHybres” Sp. z o.o. – warunki techniczne na wykonanie wjazdu
tymczasowego (na czas budowy) na działkę inwestora,
- „Polkemic II” Sp. z o.o. – warunki techniczne na lokalizację zjazdu
publicznego na działkę inwestora; warunki techniczne przyłączenia do sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
- „Karent” – warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz dla zjazdu na działkę
dla inwestycji - stacja GPZ Głogów Młp,
- „Ferma Kresek” Sp. z o.o. (inwestor - „Panattoni Western Poland
Management” Sp. z o.o.) – warunki techniczne przyłączenia do sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej,
- „Ferma Kresek” Sp. z o.o. (inwestor - „Como Development 1”
Sp. z o.o.) – warunki przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, sieci
wodociągowej; warunki techniczne na zabezpieczenie i przebudowę sieci
gazowej (zgoda na wydanie warunków przez Karpacką Spółkę
Gazownictwa sp. z o.o.).
- Przepisanie warunków technicznych udzielonych inwestorom „Panattoni
Western Poland Management” Sp. z o.o. oraz „Zelmer Pro”
Sp. z o.o. na rzecz inwestora „Como Development 1” Sp. z o.o.
- Gmina Głogów Małopolski - warunki techniczne na przykrycie rowu
zlokalizowanego przy drodze nr ewid. 588/11 w Woli Cichej na terenie
PPNT S-2 Rogoźnica z przeznaczeniem na parkingi do obsługi firmy
„Zelmer”.
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c) Opinie na temat:
- projektu technicznego przyłączy wodociągowego, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej dla inwestora „VAC AERO” Kalisz Sp. z o.o.,
- dostosowania rzędnych studzienek do istniejącego terenu dla wykonawcy
„Resbud” S.A. – inwestor „OPTeam” S.A.
d) Uzgodnienia:
- dokumentacji technicznej pn. Projekt wykonawczy - zewnętrzne przyłącza
sanitarne dla inwestycji „Hala produkcyjna z budynkiem biurowym Tajęcina
gm. Trzebownisko” - inwestor „VAC AERO” Kalisz Sp. z o.o.,
- projektowanej trasy linii kablowej 110kV pomiędzy proj. GPZ
Głogów Młp. a proj. GPZ Jasionka,
- dokumentacji projektowej w zakresie projektowanego obniżenia sieci
wodociągowej kanalizacji sanitarnej tłocznej dla inwestora „ZELNAR”
Zakład Narzędziowy” Sp. z o.o.,
- dokumentacji projektowej w zakresie projektowanego przyłącza
kanalizacji deszczowej dla zadania pn. „Rozbudowa Zaplecza
Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka”,
- trasy projektowanych linii kablowych 110kV, linii kablowych 15kV
oraz kabla światłowodowego,
- projektu technicznego sieci i przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej dla projektowanego budynku produkcyjnego dla firmy „P.H.
ELMAT” Sp. z o.o.,
- projektu wykonawczego przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej dla projektowanego Zakładu Produkcyjnego Systemów
Oświetleniowych,
- projektu budowlanego budynku produkcyjnego w przedmiocie branży
drogowej dla firmy „EkoHybres” Sp. z o.o.,
- projektu budowlanego przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
dla inwestycji pn. „Budowa inkubatora technologiczno-badawczego
laboratorium branży budowlano drogowej” dla firmy „Best Construction”
Sp. z o.o.
projektu
wykonawczego
przyłącza
kanalizacji
deszczowej
do
projektowanej
hali
produkcyjno-Magazynowej
Zakładu
Poligraficznego „Offset – Druk”,
- projektu budowlanego w zakresie wjazdów oraz przykrycia rowów
melioracyjnych dla inwestycji pn. „Budowa Inkubatora TechnicznoBadawczego” dla firmy „Best Construction” Sp. z o.o.,
- trasy projektowanego kabla SN – budowa przyłącza kablowego 15kV
do Zakładu Produkcji Systemów Oświetleniowych „Ledolux”,
- dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy wodno-kanalizacyjnych
w
zakresie
zjazdu
publicznego
w
związku
z
budową
stacji
elektroenergetycznej 110/15kV dla firmy projektowej „Karent” – inwestor
PGE Dystrybucja S.A,
- projektu budowlanego zjazdu publicznego dla inwestora „Polkemic”,
- trasy projektowanego kabla SN dla inwestora „Zakład Poligraficzny
OFFSET DRUK”,
- projektu zagospodarowania terenu w zakresie kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, przyłącza wodociągowego; projektu budowlany przyłączy
wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej; dokumentacji
projektowej w zakresie zjazdu publicznego i przepustu (firmy projektowa
„ProAr” Sp. z o. o.) dla inwestora Systemy Informatyczne SET(H)
Sp. z o.o.,
- projektów dwóch zjazdów dla inwestora „Como Development 1”
Sp. z o.o.,
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- projektu budowlanego w zakresie dwóch zjazdów publicznych
oraz przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
dla inwestora „YANKO Sp. z o.o.”.
3. Prowadzono obsługę Strefy S1 i S2 PPNT polegającą na:
- odczytach wodomierzy w firmach funkcjonujących na Strefach,
- utrzymaniu Parku w okresie letnim (koszenie - obkaszanie pasa drogowego – rowy
przydrożne skarpy i przeciwskarpy, obkaszanie 4 stacji trafo, 2 rozdzielni głównych
i 8 przepompowni ścieków, koszenie terenów wolnych (nie sprzedanych inwestorom,
koszenie 3 zbiorników retencyjnych) oraz zimowym – odśnieżanie posypywanie piaskiem
i solą (podpisanie umowy na odśnieżanie strefy S1 i S2),
- kontroli stanu technicznego infrastruktury na strefach oraz stanu jakości dróg
po odśnieżaniu,
- bieżących przeglądach infrastruktury: drogi, znaki drogowe, obiekty kubaturowe
na Strefach S1 i S2 – stacje trafo, nieużytkowane obiekty wojskowe; oraz przepompowni
ścieków,
- usuwaniu usterek – pięciokrotne awarie systemu automatyki w przepompowniach;
montaż licznika i przepięcie zasilania na strefie S2 Rogoźnica pompownia P1; naprawa
skrzynki i montaż licznika oraz zabezpieczenia przedlicznikowego po dokonanej kradzieży
strefa S1 pompownia P4,
- uczestniczeniu w pracach naprawczych i koordynowaniu awarii spowodowanych przez
wykonawców podczas realizacji własnych inwestycji – na sieciach parkowych
– uszkodzenia infrastruktury podziemnej,
- naprawie i umocnieniu skarpy zbiornika retencyjnego Z1 strefa S-2 Rogoźnica,
- kontrolowaniu Stref pod względem systemu komunikacyjnego – znaki drogowe, w tym
zmiana organizacji ruchu na terenie Strefy S1 na wniosek inwestorów, naprawa znaków,
umieszczanie dodatkowych tabliczek,
- porządkowaniu i zabezpieczaniu obszarów Strefy nie będących własnością inwestorów
(likwidacja
dzikich
wysypisk
śmieci,
oznakowanie
i
wykonanie
szlabanów
zabezpieczających przed wjazdem osób postronnych na obszarze stref),
- uczestniczeniu w odbiorach przyłączy indywidualnych odbiorców – inwestorów
na Strefie S1 i S2,
uczestnictwu
przedstawicieli
Centrum
Zarządzania
PPN-T
w
spotkaniach
z inwestorami planującymi ulokowanie swojej działalności na terenie PPN-T, współpraca
z Centrum Obsługi Inwestora w zakresie obsługi przedsiębiorców zainteresowanych
działalnością w Parku,
- informowaniu potencjalnych inwestorów odnośnie warunków technicznych, możliwości
zaopatrzenia w media, warunków realizacji inwestycji zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dotyczącego strefy S1 i S2,
- kontroli zgodności wykonywanych przyłączy w terenie z warunkami pozwolenia
na budowę,
- udzielaniu informacji projektantom i potencjalnym inwestorom odnośnie warunków
technicznych, możliwości zaopatrzenia w media, warunków realizacji inwestycji,
- uczestnictwu w czynnościach podejmowanych przez Policję oraz ubezpieczyciela,
a związanych z kradzieżami oraz aktami wandalizmu na Strefach.

4. Preinkubator
Akademicki
Technologicznego.
W Preinkubatorze Akademickim PPNT
1 stowarzyszenie i 2 laboratoria.

Podkarpackiego

Parku

Naukowo-

na 31.12.2010 r. funkcjonowało 11 firm,
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FIRMY:
- FPHU ANDREW Andrzej Ślęczkowski zajmuje się seryjną produkcją systemu
oświetlania hybrydowego z unikalnym systemem sterowania źródłem światła LED.
-Studio Fotografii BLACKFOX wykonuje usługi w zakresie fotografii reklamowej,
studyjnej, reportażowej oraz ślubnej.
- UNIVERSE-IBS Sp. z o.o. kreuje różnego rodzaju przedsięwzięcia biznesowe.
Oferta firmy kierowana jest do osób, które dostrzegają szansę rynkową oraz mają
związaną z tym koncepcję biznesu.
- Firma Toton Show Tomasz Zając i Firma Toton Show Monika Wawszczyk
zajmują się obsługa imprez masowych pod względem profesjonalnego oświetlenia,
nagłośnienia oraz konstrukcji scenicznych.
- Firma PILC dr inż. Józef Grzybowski realizuje zadania głównie dla przemysłu
lotniczego, z dziedziny awioniki, opracowując m.in. serię rejestratorów do zastosowań
lotniczych.
- Firma SYMPLEKS zajmuje się pracami projektowymi oraz badawczymi z zakresu
nowoczesnych systemów oświetlenia.
- ERG Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem oraz opracowywaniem nowoczesnych
rozwiązań pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
- SOLVEO Software Solutions zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem
oprogramowania
nowej
generacji.
Produkty
SOLVEO
Software
Solutions
są skierowane do firm budujących nową lub rozwijających istniejącą architekturę IT.
- EXSPERT ECO USŁUGI SZKOLENIOWO - EKSPERCKIE EMILIA WALIŁKO firma opiera swe funkcjonowanie o kadry uczelni wyższych (forma związku
z uczelnią: spin–out).
- In4POLAND Sp. z o.o. - celem działalności firmy jest produkcja oraz dostarczanie
innowacyjnych podzespołów do produkcji systemów produkcji energii odnawialnej.
STOWARZYSZENIA:
Stowarzyszenie Młodzi’ 89 powstało z inicjatywy grupy młodych osób. Celem
działalności Stowarzyszenia jest wypełnienie luki, pomiędzy systemem szkolnictwa
wyższego, a rynkiem pracy poprzez specjalistyczne programy szkoleń i procesy adaptacji
na rynku pracy młodych osób będących w trakcie bądź po zakończeniu edukacji.

LABORATORIA:
1. Laboratorium Certyfikacji Urządzeń Awioniki PRz jest jedyną tego rodzaju
jednostką w Polsce. Powstało w celu realizacji zadań zwłaszcza na rzecz małych
i średnich firm branży lotniczej, które opierają swoją działalność na wysokich
technologiach. Laboratorium prowadzi działalność badawczą w obszarze high-tech.
2. Laboratorium Badań Lotniczych Samolotów Bezzałogowych.
W 2010 roku swoją działalność
zakończyło 6 przedsiębiorstw:

w

Preinkubatorze

Akademickim

PPNT

31

wróć

- PROFERIS (firma informatyczna),
- Firma Usługowa MARTIKA Jadwiga Pączek (biuro rachunkowe),
- Studiografic Renata Masłyk (producent i dystrybutor unikalnych zaproszeń ślubnych)
- Consultant Jakub Stefański (firma szkoleniowa)
- HONQ Poland s.c. (drukarnia oferująca usługi druku cyfrowego i wielkoformatowego)
- PRODUO Przemysław Mazur (biuro inżynierskie zajmujące się szeroko pojętą inżynierią
mechaniczną)
- Stowarzyszenie Klub Młodych Przedsiębiorczych;
W 2010 roku swoją działalność
rozpoczęło 5 przedsiębiorstw:
-

w

Preinkubatorze

Akademickim

PPNT

Studio Fotografii BLACKFOX Aneta Kocaj,
PRODUO Przemysław Mazur,
FPHU ANDREW Andrzej Ślęczkowski,
EXPERT ECO – Usługi Szkoleniowo-Eksperckie – Emilia Waliłko,
In4Poland Sp. z o.o.
Laboratorium Certyfikacji Urządzeń Awioniki.
Stowarzyszenie Młodzi ’89.

Obecnie wszystkie pomieszczenia w budynku Preinkubatora Akademickiego są zajęte
przez najemców.
Inicjatywy realizowane przez Preinkubator Akademicki PPNT w 2010 r. :
1. Konkurs JUNIOR INNOWACJI PODKARPACIA
Od styczniu 2010 r. kontynuowano rozpoczęte w październiku 2009 r. prace nad
realizacją kolejnej edycji „JUNIORA INNOWACJI PODKARPACIA” (kontynuacja
Konkursu na najbardziej innowacyjną koncepcję funkcjonowania firmy),
skierowanego do studentów, absolwentów i młodych pracowników naukowych naszego
Regionu.
Głównym celem konkursu realizowanego w 2 etapach jest stymulowanie
przedsiębiorczości akademickiej na Podkarpaciu poprzez zachęcenie młodych ludzi
do zgłoszenia swoich innowacyjnych pomysłów na biznes.
Konkurs prowadzony był w dwóch etapach:
- I etap nadsyłanie zgłoszeń pomysłu na biznes,
- II etap szkolenie laureatów I etapu pod kątem przygotowania biznes planu, który
jest podstawą oceny zgłoszonego pomysłu.
W lutym, w ramach III edycji Konkursu do RARR S.A. wpłynęło łącznie 6 biznesplanów,
które następnie zostały przekazane do oceny Komisji Konkursowej, która wyłoniła
3 laureatów:
- I miejsce i tytuł Juniora Innowacji Podkarpacia uzyskała Karolina LEŚNIAK,
(za pomysł pn. „koszuleNamiare.com”),
- II miejsce zajęła Agnieszka JĘDRUSIK (za projekt pn. „Wdrażanie zintegrowanych
systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP”),
- III miejsce zajęła Monika SZUBERTOWICZ (za pomysł pn. „Centrum zabaw
dla dzieci”).
2. Targi Pracy i Innowacji:
Rozpoczęte w roku 2007 Targi Innowacji są kontynuowane jako Targi Pracy
i Innowacji organizowane wspólnie z Politechniką Rzeszowską. Od lipca do października
2010 roku trwały prace związane z przygotowaniem w/w Targów. Polegały one m.in. na:
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- opracowaniu harmonogramu organizacji Targów Pracy i Innowacji,
- skonstruowaniu budżetu Targów,
- przygotowaniu listy instytucji i osób uczestniczących w Targach,
- zaproszeniu wystawców, głównie przedsiębiorców działających w PPNT,
Targi Pracy i Innowacji odbyły się w październiku 2010 roku. Swoją ofertę
zaprezentowało 31 wystawców. W imprezie licznie uczestniczyli studenci.
Targi odwiedzili przedstawiciele mediów i prasy. Podczas Targów nakręcony został
materiał przez lokalną telewizję, na podstawie którego powstał program z cyklu
„Innowacyjne Podkarpacie”. Ponadto w dniu Targów, w „Aktualnościach” (telewizja
regionalna) wyemitowana została informacja o Targach Pracy i Innowacji 2010.
Zadaniem, które realizuje Preinkubator Akademicki PPN-T jest świadczenie usług
informacyjnych. W 2010 roku udzielono łącznie 40 usług informacyjnych z zakresu:
- rozpoczynania własnej działalności gospodarczej, możliwości ulokowania firmy
w
Preinkubatorze
Akademickim
PPNT
(przedstawienie
oferty
Preinkubatora
w tym zakresie),
- aspektów finansowych rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
uwzględniających sytuację materialną przyszłego przedsiębiorcy i charakter planowanej
działalności,
- możliwości uzyskania wsparcia z Funduszy Strukturalnych UE dla rozwoju
przedsiębiorczości,
- konstrukcji biznes planu,
- doradztwa z zakresu finansów i kwestii prawnych;
- instrumentów finansowych wspierających innowacyjne przedsięwzięcia.
II. Projekt pn. „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego
(PPNT) – II etap” (PO RPW I.3) lata 2007 - 2013
Aktualnie realizowany jest Projekt pn. „Rozbudowa Podkarpackiego Parku NaukowoTechnologicznego (PPNT) – II etap” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie
Innowacji.
Wartość projektu: 82,26 mln zł (brutto)
Koszty kwalifikowane: 68,00 mln zł (netto)
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 53,70 mln zł
Czas realizacji projektu: lipiec 2008 r. – grudzień 2013 roku.

Zakres Projektu obejmuje:
a) Uzbrojenie 51 ha powierzchni na terenie Gminy Trzebownisko w miejscowości
Jasionka oraz Gminy Głogów Młp. w miejscowości Rudna Mała – Strefa S1 – 3 wraz
z magistralą wodno – kanalizacyjną
b) Utworzenie 4 Laboratoriów i Inkubatora Technologicznego:
- Inkubator Technologiczny wraz z Centrum Obsługi PPNT, w którym miejsce znajdzie
ok. 30 podmiotów do prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Promowane będzie wykorzystanie wysokich technologii z dziedziny
lotnictwa, informatyki oraz branży motoryzacyjnej. Budynek ten będzie mieścił się na
terenie działki uzbrojonej w ramach projektu „Utworzenie Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego (PPNT)- etap I” i zlokalizowanej w miejscowości Tajęcina,
gmina Trzebownisko.
- Laboratorium Biotechnologii zlokalizowane
Rzeszowskiego, z czterema pracowniami :

będzie

na

terenie

Uniwersytetu
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•
•
•
•

Roślinnych Kultur In Vitro
Biotyzacji Roślin i Allelopatii
Markerów Molekularnych
Chromatografii

- Obiekt Laboratorium badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej, który będzie
usytuowany w Rzeszowie z trzema laboratoriami badawczo – rozwojowymi:
•
•
•

Materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla Potrzeb Lotnictwa,
Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce,
Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych
i Alternatywnych Odnawialnych Źródeł Energii.

Ponadto dwa wyżej wymienione obiekty
w specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą.

laboratoryjne

zostaną

wyposażone

Harmonogram realizacji inwestycji:
- W kwietniu 2010 roku uzyskano pozytywną ocenę wniosku o dofinansowanie
(złożonego 30.12.2009 roku) w/w projektu,
- 30.06.2010 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała umowę
z Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie w/w projektu.
- 24.06.2010 r. podpisano umowę pomiędzy RARR S.A a Skanska
S.A. – Wykonawcą dla zadania polegającego na budowie wodociągu
ciśnieniowego tranzytowego wraz z pompownią wody oraz kanalizacji
sanitarnej ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków w miejscowości
Jasionka Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie. Wartość zadania
- 4 477 250, zł (netto). Termin zakończenia prac zgodnie z umową był
wyznaczony na 24.11.2010 r. Jednak ze względu na niesprzyjającą sytuację
pogodową - obfite opady deszczu - czterokrotnie dokonano zawieszenia robót
(udokumentowane wpisami do dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora
nadzoru) pozwoliło to wykonawcy na przesunięcie zakończenia terminu robót
o 28 dni, tj. na 22.12.2010 r.
- 02.08.2010 roku podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
– pomiędzy RARR S.A. a konsorcjum firm: SESCO Szymon Ćwik, Kultres Piotr
Gawlik oraz Biuro Projektów RGS Grzegorz Szal. Wartość kontraktu 75 000 zł
(netto). Kontrakt zakończono i rozliczono 31.12.2010 r.
- w IV kwartale 2010 r. otrzymano z PARP II zaliczki na łączną kwotę
5 456 653,69 zł oraz I refundacje w kwocie 768 252,49 zł
- 14.09.2010 r. podpisano umowę na roboty budowlane dla zadania: Uzbrojenie
terenu Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego, Strefa S1-3
Jasionka, pomiędzy RARR S.A a Skanska S.A. jako Wykonawca. Okres realizacji 12 miesięcy, Wartość zadania – 10 933 716,19 zł (netto).
- 06.09.2010r podpisano umowę na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
dla w/w zadania pomiędzy RARR S.A. a Firma Tebodin SAP – projekt Sp. z o.o..
Okres realizacji - 13 miesięcy od daty podpisania umowy. Wartość kontraktu
198 000,00 zł (netto) w ramach w/w kontraktu,
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- dokonano wycinki lasu i oczyszczenia terenu z niewybuchów, zakupiono część
materiałów, wykonano odcinek drogi dojazdowej do terenu Strefy S1-3,
- 3 grudnia 2010 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszono
przetarg nieograniczony na w/w zadanie: wartość zgodna z kosztorysem
inwestorskim 21 701 120,01 zł (netto) dot. prac budowlanych.
- Planowany jest również do ogłoszenia przetarg na nadzór inwestorski – kwota
zaplanowana na sfinansowanie to - 350 394,26 zł (netto)
- zakończono prace na projektami wykonawczymi i kosztorysem inwestorskim
oraz rozpoczęto przygotowanie specyfikacji dla Laboratorium Badawczego
dla Politechniki Rzeszowskiej (w tym 3 laboratoria),
- trwają prace nad wykonaniem projektów
Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

wykonawczych

Laboratorium

III. Projekt pn. „Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej związanej
z utworzeniem Parku
Naukowo-Technologicznego
w
miejscowościach:
Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy” (PO RWO I.3)
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego
realizowanym przez Powiat Rzeszowski.

S.A.

jest

partnerem

w

Projekcie

29 grudnia 2009 r. podpisano umowę partnerską o podjęciu współpracy pomiędzy
Powiatem Rzeszowskim, a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
Celem partnerstwa jest ścisła współpraca przy realizacji wyżej wymienionego Projektu.
RARR S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przekazała liderowi Projektu:
a. szczegółową „Koncepcję zagospodarowania przestrzennego terenu
Parku
Naukowo-Technologicznego”
oraz
„Wstępne
studium
wykonalności” dla w/w projektu. (30.07.2010),
b. skorygowaną „Koncepcję Uzbrojenia terenu Parku NaukowoTechnologicznego w miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin
i Pogwizdów Nowy” (29.09.2010),
c. podpisany Aneks nr 1 z dnia 30.09.2010 do Umowy partnerskiej
o podjęciu współpracy przy realizacji w/w projektu. (13.10.2010),
d. poprawione „Wstępne studium wykonalności” dla w/w projektu
(28 grudzień 2010).
Ponadto w związku z realizacją zadania jakim jest budowa kanalizacji deszczowej
realizowana w ramach projektu sporządzono projekt umowy wejścia w teren oraz trwają
negocjacje z właścicielami działek.
Ponadto trwają prace projektowe infrastruktury.
IV. Projekt „Fabryka Innowacji”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Priorytet 3:Kapitał dla Innowacji. Działanie 3.1: Inicjowanie działalności innowacyjnej.
Budżet projektu: 19 905 952,80 zł (w tym 655 700,00 zł budżet RARR S.A.)
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Czas realizacji: lipiec 2009 r. - czerwiec 2012 roku.
Cel główny projektu to zwiększenie liczby przedsiębiorstw w 5 regionach Polski:
Warmia i Mazury, Podkarpackie, Pomorskie, Śląsk, Polska Centralna, działających
w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Polega on na inkubowaniu najlepszych projektów
opartych na innowacyjnym pomyśle (poprzez udzielenie kompleksowej pomocy
przyszłym
przedsiębiorcą)
składanych
przez
potencjalnych
przedsiębiorców
oraz na inwestowaniu w nowo utworzone przedsiębiorstwo, gdy po okresie inkubacji
zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającego
przedsiębiorstwa.
Projekt „Fabryka Innowacji” realizowany jest w partnerstwie.
Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne jest wnioskodawcą, a zarazem liderem
projektu, natomiast partnerami w projekcie są: Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie., Polsko-Japońska
Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie., Politechnika Warszawska.
Działania realizowane w 2010 r.:
- prowadzenie regionalnej kampanii informacyjno-promocyjnej projektu,
- konsultacje telefoniczne oraz indywidualne spotkania z pomysłodawcami
- identyfikacja i selekcja zgłoszonych pomysłów z regionu Podkarpacia
- konsultacje z Pomysłodawcami, którzy zgłosili wcześniej swój pomysł
- przygotowanie Pomysłodawcy do wejścia kapitałowego – utworzenia spółki prawa
handlowego w wyniku pomyślnie zakończonego etapu preinkubacji.
I.5. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW RARR S.A.
Zestawienie ilości osób z poszczególnych komórek
w Rzeszowie biorących udział w szkoleniach w 2010 roku

organizacyjnych

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej RARR S.A.
w Rzeszowie

1
2
3
4

Zarząd
Centrum Finansów i Księgowości
Centrum Projektowe „MIASTOPROJEKT” CPM
Centrum Organizacyjno – Szkoleniowe
Współpracy Międzynarodowej CSW
Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości CRP
Centrum Obsługi Inwestora COI
Centrum Administracyjne CAD
Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji CTI
Biura Terenowe
Centrum Zarządzania PPNT CZP
Biuro Obsługi Prawnej
Centrum Ekonomii Społecznej CES
Centrum Współpracy Gospodarczej
Razem

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Liczba
szkoleń

RARR

S.A.

Liczba osób
uczestniczących
w szkoleniu

7
7
10
29

3
5
12
17

20
6
5
8
0
12
4
3
4
115

44
7
4
6
0
16
6
4
12
136
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I.6. WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI I INNYMI PODMIOTAMI

Realizowane usługi w okresie 2008, 2009 i 2010.

Rodzaj usługi

Ilość
wykonanych
zleceń 2008

Ilość
wykonanych
zleceń 2009

16

31

13

21

13
3

18
1

0

2

przygotowanie
wniosków
Opracowanie studium
wykonalności
biznes plany
Konsultacje
rozliczanie projektów
w ramach działania
1.1.B RPO WP
opracowanie
strategicznej oceny
oddziaływania na
środowisko
Plan rewitalizacji
opłata abonamentowa
za usługi doradcze dla
Gmin
strategie
audyty
inne

Ilość
wykonanych
zleceń 2010
27
33
1
0
5

0
0

2

1

1

26

16

6
0
8

0
0
3

2
11

1
7
13

Zestawienie sprzedaży w poszczególnych kwartałach 2008, 2009 i 2010.
Kwartał >
Wartość (netto)
Kwartał >
Wartość (netto)
Kwartał >
Wartość (netto)

I kwartał
2008
33 195,08
I kwartał
2009
74 725,00
I kwartał
2010
104 584,43

II kwartał
2008
182 240,00
II kwartał
2009
74 511,65
II kwartał
2010
122 883,40

III kwartał
2008
49 000,00
III kwartał
2009
92 756,64
III kwartał
2010
141 600,00

IV kwartał
2008
312 212,17
IV kwartał
2009
158 121,40
IV kwartał
2010
161 625,00

SUMA
576 647,25
SUMA
400 144,69
SUMA
530 692,83

Działania, w ramach których składane były projekty w 2010 roku :
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego:
1)
2)
3)
4)
5)

Działanie
Działanie
Działanie
Działanie
Działanie

2.2
1.4
5.2
2.1
2.1

Infrastruktura energetyczna
Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A
Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Schemat A
Infrastruktura Komunikacyjna Schemat B
Infrastruktura Komunikacyjna Schemat C
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6) Działanie 7.1 Rewitalizacja miast
7) Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
8) Oś III Społeczeństwo informacyjne
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich:
1) Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
2) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko:
3) Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego
Program Rozwoju Polski Wschodniej:
1) Działanie 1.3 Wspieranie innowacyjności
DZIALANIA STAŁE:
Działania administracyjne :
a)
b)
c)
d)

rozmowy z potencjalnymi klientami,
wstępne doradztwo dla potencjalnych klientów,
odpowiedzi na zapytania ofertowe,
zawieranie umów, wystawianie protokołów odbioru, wystawianie faktur, monitoring
płatności.
e) prowadzenie procesu realizacji usługi doradczej zgodnie z procedurą ISO
f) bieżąca aktualizacja informacji na stronie internetowej do zakładki CWG.
Działania marketingowe :
I KWARTAŁ
a) opracowanie materiałów na stronę internetową do zakładki CWG,
b) umieszenie informacji na temat usług komercyjnych RARR S.A. na bezpłatnych
i płatnych portalach informacyjnych,
c) prowadzenie bieżących czynności administracyjnych : ofertowanie, opracowywanie
umów, wystawianie faktur.
II KWARTAŁ
a) umieszczenie ogłoszenia w gazecie Nowiny o naborze wniosków w ramach działania
312 PROW ,
b) opracowanie materiałów na stronę internetową do zakładki CWG,
c) skierowane do gmin dotyczące oferty na opracowanie studium wykonalności
w ramach działania 2.2 RPO WP
d) skierowane
do
Powiatowych
Zespołów
Doradców
dotyczące
współpracy
przy pozyskaniu potencjalnych klientów do działania 311 i 312 PROW
e) skierowane do banków dot. naboru wniosków w ramach działania 312 PROW
f) skierowane do gmin i powiatów dot. oferty na opracowanie studium wykonalności
w ramach działania 2.1 RPO WP
III KWARTAŁ.
a) skierowane do przedsiębiorstw dot. działania 1.1. b. RPO WP, oferta dotycząca
rozliczenia projektów
b) skierowane do gmin dot. naboru wniosków w ramach działania 7.1, 7.2, 7.3 RPO WP
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c) skierowane do przedsiębiorstw dotyczących alternatywnych źródeł finansowania
inwestycji
IV kwartał
a) skierowane do biur rachunkowych dotycząca propozycji współpracy w obszarze usług
doradczych kierowanych do przedsiębiorstw rozwijających swoją działalność
b) skierowane do zakładów gospodarki komunalnej dotycząca propozycji współpracy
w obszarze pozyskania środków w ramach działania 1.4 RPO WP
c) skierowane do miast, gmin i powiatów dotycząca propozycji współpracy w obszarze
opracowania strategii rozwoju lokalnego
d) skierowane do miast, gmin i powiatów dotycząca propozycji współpracy w obszarze
pozyskania środków w ramach działania 1.4 RPO WP

I.7. FUNDUSZ POŻYCZKOWY
W strukturach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. od 12 lat funkcjonuje
Fundusz Pożyczkowy dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw Województwa Podkarpackiego.
Początkowo RARR S.A. zarządzał środkami Funduszu w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości. 23 grudnia 2009 r. doszło do podpisania umowy, na mocy której
RARR S.A. przejął te środki na własny rachunek w formie bezzwrotnego wsparcia.
Aktualna wartość kapitału Funduszu Pożyczkowego to blisko 3,5 mln zł.
W ciągu 12 lat funkcjonowania Fundusz Pożyczkowy RARR S.A. wpisał się
na stałe w lokalny rynek gospodarczy, przyczyniając się do wsparcia rozwoju małych
i średnich firm województwa podkarpackiego. Od początku jego istnienia do końca 2010
roku Fundusz udzielił 341 pożyczek na łączną kwotę 21 218 000 zł. Z informacji
zebranych od przedsiębiorców wynika, że środki z udzielonych pożyczek pozwoliły
na umocnienie ich pozycji ekonomicznej i technologicznej, a ponadto wspomogły
utworzenie 493 nowych miejsc pracy.
Maksymalna wielkość pożyczki udzielanej przez Fundusz Pożyczkowy to 120 000 zł,
okres spłaty 36 miesięcy, istnieje możliwość wprowadzenia karencji w spłacie przez
pierwsze 6 miesięcy obowiązywania umowy. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki mogą być
m.in. zastaw, hipoteka na nieruchomościach niemieszkalnych, przewłaszczenie
wartościowych maszyn lub urządzeń, blokada na lokacie bankowej, poręczenie
Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, poręczenie osób fizycznych
lub prawnych, gwarancja bankowa.
Działania Funduszu Pożyczkowego w 2010 roku:
- Udzielono 21 pożyczek na łączną kwotę 1 987 000 zł.
- Średnia wielkość udzielonych pożyczek wynosiła 95 000 zł.
- 11 pożyczek przeznaczono na cele
inwestycyjne, 7 na cele obrotowe,
3 inwestycyjno-obrotowe,
- Najwięcej, bo 5 pożyczkobiorców miało siedzibę na terenie Rzeszowa. Pozostali
rozlokowani byli na terenie całego województwa podkarpackiego tj. Jarosławia,
Nowosielec, Czudca, Sędziszowa, Strachociny, Chmielnika, Nozdrzca, Woli
Rafałowskiej, Odrzykonia, Tarnowca, Wiązownicy, Zaczernia, Tryńczy, Krosna,
Przemyśla.
- Wśród branż najwięcej było przedsiębiorstw naprawy i handlu pojazdami
mechanicznymi,
produkcji
konstrukcji
stalowych
i
obróbki
metali,
gastronomicznych (po 2), a ponadto informatycznych (1), handlowych (1),
produkcji zniczy (1), profilaktyki dietetycznej (1), reklamowych (1),
transportowych (1), produkcji spożywczej (1), szycia odzieży (1), sprzedaży paliw
(1), produkcji wyrobów z drewna (1), wydawniczych (1), drukarskich (1),
wynajmu nieruchomości (1), usług elektrycznych (1).
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I.8. DZIAŁALNOŚĆ KONSULTINGOWA
LOKALNY PUNKT KONSULTACYJNY KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG.
Na mocy umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Rzeszowska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi Lokalny Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu
Usług, w ramach którego świadczy bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców
oraz osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej. Projekt Lokalnego
Punktu Konsultacyjnego realizowany jest w ramach Poddziałania 2.2.1. Programu Kapitał
Ludzki w okresie wrzesień 2008r – wrzesień 2011r., a jego wartość to 666 000 zł.
Zakres bezpłatnych usług informacyjnych udzielanych przez Lokalny Punkt Konsultacyjny
RARR S.A. obejmuje następujące pakiety:
- Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym jej
podejmowania, wykonywania, rezygnacji.
- Możliwości uzyskania wsparcia ze środków publicznych na realizację projektów
w okresie unijnego programowania 2007-2013, w tym charakterystyka
poszczególnych źródeł finansowania, możliwości uzyskania wsparcia na realizację
projektów, instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych programów
i działań, terminy ogłaszania konkursów i składania wniosków.
- Możliwości i zasady korzystania z usług specjalistycznych np. szkoleń, doradztwa,
transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń.
- Innych istotnych dla rozwoju firmy informacji np. danych teleadresowych instytucji
zrzeszających przedsiębiorstwa o kreślonej branży, instytucji dysponujących bazami
danych o dłużnikach i potwierdzających wiarygodność partnerów gospodarczych.
- Bezpłatne usługi świadczone przez Lokalny Punkt Konsultacyjne RARR S.A. dostępne
są w kilku formach:
- Bezpośrednio w siedzibie Punktu w Rzeszowie przy ul. Szopena 51.
- Bezpośrednio w miejscu pełnienia dyżurów (w pierwsza i trzecią sobotę każdego
miesiąca dyżury takie pełnione są w Rzeszowie, w drugą i czwartą w Strzyżowie).
- Telefonicznie.
- Drogą elektroniczną.
W roku 2010 Lokalny Punkt Konsultacyjny RARR S.A. wyświadczył 598 bezpłatnych
usług dla klientów, w tym 572 bezpośrednich, 18 elektronicznych, 8 telefonicznych.
I.9. PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
Opracowania z zakresu dokumentacji projektowej
1. Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – II etap
1.1. Opracowanie projektu wykonawczego, przedmiarów robót,
kosztorysu
inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wodociągu
ciśnieniowego tranzytowego(długość 5760m) wraz z pompownią wody oraz
wraz z pompowniami
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (długość 7271 m)
ścieków w miejscowości Jasionka Gmina Trzebownisko i mieście Rzeszowie.
Udział w przeprowadzeniu przetargu na roboty budowlane i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
1.2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uzbrojenie terenu strefy
S1-3 o pow. 51 ha w:
− sieć wodociągową – 2 437 mb
− sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – 2 856 mb
− sieć kanalizacji sanitarnej tocznej – 199 mb
− sieć kanalizacji deszczowej – 2 743 mb
− sieć gazu ziemnego 3 883 mb
− zbiorniki retencyjne
− linie kablowe SN 15 kV i nN
− drogę W – W4 długości 2 237,39
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Udział w przeprowadzeniu przetargu
Inwestorskiego

na roboty budowlane

i Inspektora Nadzoru

1.3. Budynek Inkubatora Technologicznego – kubatura 35 436,96 m3, całkowita
powierzchnia użytkowa netto 5 326,59 m2 - wraz z uzbrojeniem i urządzeniem
terenu.
Opracowanie projektu
wykonawczego, przedmiarów robót, kosztorysu
inwestorskie oraz
specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót
budowlanych , udział w przygotowaniu przetargu na roboty budowlane oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1.4. Opracowanie projektu wykonawczego Laboratorium Badawczego dla Politechniki
Rzeszowskiej wraz z uzbrojeniem i urządzeniem terenu - Projekt wykonawczy,
przedmiary robót , kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych. Obiekt o kubaturze 5 049,25 m2, powierzchni
całkowitej 1 061,00 m2.
1.5. Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego - Projekt
wykonawczy zawansowany w 80%.
2. Budowa infrastruktury drogowej na terenie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej.
Opracowanie koncepcji, danych do karty informacyjnej do uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, projekt
budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
3. Rozbudowa i modernizacja budynku RARR S.A. w Rzeszowie.
Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego, projekt wykonawczy zaawansowany
w 90%.
Opracowanie projektu budowlanego budowy parkingu.
4. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pod nazwą:
„Zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie
Placówki Opiekuńczo Wychowawczej ul. Budziwojska w Rzeszowie.
5. Opracowanie oferty inwestycyjne Centrum Uzdrowiskowo-Turystyczne w Polańczyku.
II.

Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej związanej z utworzeniem
Parku Naukowo-Technologicznego w miejscowości Przybyszówka, Miłocin
i Pogwizdów Nowy;
a. Opracowanie Koncepcji wstępnej uzbrojenia terenu Parku NaukowoTechnologicznego w miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów
Nowy oraz kolejnych uszczegółowień w miarę uzyskiwania warunków
technicznych od poszczególnych dystrybutorów mediów
b. Ustalenie trasy przebiegu kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej
oraz prowadzenie negocjacji z właścicielami działek w celu uzyskania zgody
na prowadzenie uzbrojenia terenu.

III.

Wykonanie map do celów projektowych dla:
a. terenu połączenia stref S1 – S1-3 wodociągiem i kanalizacją
b. terenu pod lokalizację Inkubatora
c. pod regulację rowu C-0-2
d. terenu wokół budynku RARR i pod lokalizację parkingu
e. pod niwelację rowu Dworzysko-Czarna

IV.
Udział w Zarządzaniu PPNT , przygotowywanie lub opiniowanie warunków
technicznych
wydawanych
przez RARR S.A. na podłączenie się do istniejącego
uzbrojenia, przez Inwestorów lokujących się na terenie Parku.
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V.
Przetargi na prace projektowe
Przygotowanie ofert przetargowych na prace projektowe:
−

Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko I etap

−

Dokumentacja budowlano-wykonawcza dla V etapu zadanie A 10 – budynki
mieszkaniowo-usługowe Słoneczny Stok w Rzeszowie – 10 budynków
mieszkalnych

−

Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie

−

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Podkarpackiego Parku
Naukowo-Technologicznego w zakresie:
- Odprowadzenia wód opadowych z terenu PPNT Jasionka oraz z terenów
Gminy Trzebownisko – Regulacja rowu C-0-2
- Budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej łączącej strefy S1 – S1-3
Przetarg wygrany, podpisana umowa, opracowano dwie koncepcje:
Odprowadzenia wód opadowych z terenu PPNT oraz Budowy sieci
kanalizacyjnej
i
wodociągowej
łączącej
strefy.

I.10 INNE ZADANIA PLANOWANE NA ROK 2011
- Realizacja i rozliczanie bieżących projektów, usług.
- Kontynuacja opracowania strategii rozwoju powiatów, gmin i miast oraz planów
rewitalizacji.
- Aplikacja i realizacja projektów do programów unijnych transgranicznych.
- Występowanie w roli partnera w projektach innych organizacji i instytucji.
- Aplikacja i realizacja projektów w ramach Programów Operacyjnych.
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez wpłaty gotówkowe oraz wniesienie
aportu.
- Wykonywanie prac zleconych przez RARR S.A. dla Biura Terenowego w Krośnie
i Biura Terenowego w Przeworsku.
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II.

Syntetyczna informacja o działalności Tarnobrzeskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A., w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31
grudnia 2010 r.

II.1 Informacja ogólna o działalności TARR S.A. w 2010r.
Tarnobrzeska
Agencja
Rozwoju
Regionalnego
S.A.
w
Tarnobrzegu
(TARR S.A.) w roku 2010 jako instytucja otoczenia biznesu podejmowała szereg działań
mających na celu uzyskanie wsparcia finansowego dla inicjowanych przez siebie
projektów oraz pomoc samorządom i przedsiębiorcom funkcjonującym na obszarze
działalności Agencji.
TARR S.A. przygotowała, opracowała oraz realizowała między innymi następujące
szkolenia, projekty i działania:
1. Kontynuowano
prace
związane
z
rozwojem
Tarnobrzeskiego
Inkubatora
Przedsiębiorczości.
2. Kontynuowano świadczenie usług informacyjnych Punktu Konsultacyjnego.
3. Zarząd Spółki prowadził działania inicjujące współpracę z podobnymi ośrodkami
w regionie (głównie Agencjami Rozwoju Regionalnego).
4. Kontynuowana była współpraca z władzami samorządowymi Miasta Tarnobrzeg
w zakresie projektu pn. „Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny”
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. TARR S.A. występował
jako Inwestor Zastępczy w ww. projekcie.
5. Zrealizowano do września 2010 r. projekt pn. ”Własne przedsiębiorstwo – szansa na
sukces i niezależność” w ramach PO KL, Priorytet VI. „Rynek pracy otwarty dla
wszystkich”,
Działanie
6.2
Wsparcie
oraz
promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia. W projekcie uczestniczyło 68 osób które skorzystały ze szkolenia
wstępnego dotyczącego działalności gospodarczej. 67 osób skorzystało z doradztwa
podstawowego przed zarejestrowaniem działalności. 52 osoby otrzymało wsparcie
finansowe do 40 tys. zł. na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowe
wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy. Z grupy 52 beneficjentów
17 skorzystało ze wsparcia pomostowego rozszerzonego do 12 miesięcy. Wsparcia
pomostowe pokrywały wielkość składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
beneficjentów projektu. Wielkość budżetu projektu 2.852.000 zł.
6. Od października 2010 r. rozpoczęto realizację projektu pn.”Od pomysłu do sukcesu”
w ramach PO KL, Priorytet VI. „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia z terminem jego
realizacji do października 2012 r. W projekcie uczestniczy 66 osób, które skorzystają
ze szkolenia wstępnego dotyczącego działalności gospodarczej. 66 osób skorzysta
również z doradztwa podstawowego przed zarejestrowaniem działalności. Przewiduje
się, iż minimum 50 osób otrzyma wsparcie finansowe do 40 tys. zł. na rozpoczęcie
działalności gospodarczej oraz finansowe wsparcie pomostowe przez okres
6 miesięcy (w tym 9 osób skorzysta ze wsparcia pomostowego rozszerzonego do
12 miesięcy). Wsparcia pomostowe pokrywać będą wielkość składek ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego beneficjentów projektu. Planuje się również
przeprowadzenie dwóch konferencji po 50 osób każda. Wielkość budżetu projektu
wynosi 3.410.946,33 zł.
7. Realizowano projekt na prowadzenie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu
Społecznego w Tarnobrzegu na obszarze nr 29. Zespół projektowy objął działaniem:
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•
•
•

58 organizacji pozarządowych,
54 szkoły,
70 podmiotów uprawnionych do składania wniosków w ramach PO KL
wywodzących się z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys.
mieszkańców
• 40 podmiotów uprawnionych do aplikowania o środki z EFS z obszaru działania
ROEFS w tym z gmin, z których składanych jest najmniejsza liczba wniosków
aplikacyjnych.
Ponadto zrealizowano 50 szkoleń (w których uczestniczyło 626 osób) oraz
669 godzin doradztwa (w tym doradztwa specjalistycznego). Beneficjenci, którzy
skorzystali z usług Ośrodka złożyli 31 wniosków projektowych. Utworzono
6 partnerstw na rzecz rozwoju. Budżet projektu ROEFS wyniósł 516.000,00 zł.
Projekt jest również realizowany w 2011 roku.
8. Prowadzono doradztwo w zakresie pozyskiwania środków z funduszy Unii
Europejskiej na rozwój firm, między innymi poprzez organizowanie spotkań przy
współudziale Urzędu Marszałkowskiego dotyczących zasad korzystania z RPO WP
Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, bezpośrednie dotacje
inwestycyjne oraz dla przedstawicieli służby zdrowia w zakresie korzystania
z PO KL, PO Infrastruktura i Środowisko oraz RPO WP.
9. Kontynuowano świadczenia usług doradczych i informacyjnych w ramach własnej
działalności Punktu Konsultacyjnego.
10. Zorganizowano szkolenia komercyjne dla średniej kadry zarządzającej tarnobrzeskich
przedsiębiorstw w tematach: „Doskonalenie zarządzania czasem i komunikacji
w zespole pracowniczym”.
11. Pozyskiwano środki poprzez odpłatne udostępnianie sali konferencyjnej na szkolenia.
II. 2 Informacja finansowa za 2010 r.
Aktualnie Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest w trakcie badania
sprawozdania finansowego za 2010 rok. Przedstawiane w niniejszej informacji dane mają
charakter ostateczny. Sprawozdanie finansowe Spółki obejmuje: bilans, rachunek zysków
i strat, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych oraz informację
dodatkową.
Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. zamyka się po stronie aktywów
i pasywów sumą 3.595.690,90 zł. Aktywa trwałe, na które składają się wartości
niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe stanowią wartość 335.793,41 zł.
Aktywa obrotowe stanowią wartość 3.259.897,49 zł i są to należności krótkoterminowe,
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe oraz środki pieniężne w kwocie 8.751,08 zł.
Znaczną kwotę stanowią należności w skład których wchodzi należność z Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie w kwocie 3.226.571,72 zł z tytułu realizacji w latach kolejnych
projektu 6.2 „Od pomysłu do sukcesu” PO KL. Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2010 r.
stanowił wartość 259.660,64 zł. Kapitał podstawowy na ten dzień wyniósł 837.500,00 zł,
w ilości 1675 akcji o wartości nominalnej 500 zł każda. Funduszy Spółka nie posiada.
Zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 78.178,71 zł dotyczą zobowiązań
z tytułu dostaw i usług oraz rozliczeń z tytułu podatku od osób fizycznych oraz podatku
VAT, kredytu krótkoterminowego w kwocie 55.360,88 zł. Rozliczenia międzyokresowe
o wartości 3.257.851,55 zł, dotyczą otrzymanych dotacji na zakup środków trwałych,
które są odpisywane zgodnie ze stawkami amortyzacji oraz umowy z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Rzeszowie z tytułu realizacji w latach 2011–2012 projektu 6.2 „Od
pomysłu do sukcesu” PO KL.
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Wartość przychodów ogółem wyniosła 3.114.368,60 zł, w tym przychody ze
sprzedaży 246.084,15 zł, przychody operacyjne 2.868.197,89 zł, przychody finansowe
86,56 zł. Przychody korygowane są przez zmianę stanu produktu o kwotę 2.051.126,81
zł.
Koszty działalności wyniosły 1.126.503,55 zł z czego:
−
−
−
−
−
−
−

koszty amortyzacji – 35.972,46 zł
zużycie materiałów i energii – 76.939,04 zł
usługi obce – 125 254,60 zł
wynagrodzenia brutto – 668.867,48 zł
świadczenia na rzecz pracowników – 93.596,33 zł
podatki i opłaty – 25.742,32 zł
pozostałe – 100.131,32 zł

Rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
zamknął się stratą w wysokości 84.238,75 zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku wynosiło 11 osób oraz 3 stażystów.
Sytuacja majątkowa i finansowa Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A w roku 2010 nie wskazuje na zagrożenie kontynuowania działalności w 2011 roku.
Zarząd Agencji w 2011 roku będzie kontynuował prace rozpoczęte w latach poprzednich
oraz podejmował będzie takie działania, które zapewnią funkcjonowanie Spółki w sposób
zapewniający zarówno wypełnienie zadań statutowych, jak i na osiągnięciu wyniku
finansowego pozwalającego odbudować fundusze spółki.
W 2011 roku Zarząd planuje przychody na poziomie 3.565.075,00 zł. Kwotę tę
stanowić będą przychody za: prowadzenia RO EFS – 415.656,00 zł., realizację projektów
pn. „Od pomysłu do sukcesu” – 2.923.285,00 zł., prowadzenie Inkubatora
Przedsiębiorczości – 127.520,00- zł., organizowanie szkoleń – 50.000,00 zł., zlecenia na
rzecz szkół, ośrodków pomocy społecznej i samorządów – 35.000,00 zł. W analogicznym
okresie planowane koszty wyniosą 3.557.234,00 zł. Będą one związane z realizacją wyżej
przedstawionych zamierzeń. Jak wynika z analizy, kosztów i przychodów, wynik za 2011
rok winien ukształtować się na poziomie nieznacznego zysku. Funkcjonowanie Agencji
z możliwością dalszej dywersyfikacji działań w kolejnych latach doprowadzi do
odbudowania kapitałów spółki.
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Załącznik nr 3

Plany Zarządu
Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
dotyczące realizacji zadań w 2011r.

marzec 2011r.
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Centrum Ekonomii Społecznej
Projekty realizowane
1.Projekt „Europejski Urzędnik – szkolenia dla pracowników gmin i powiatów
Podkarpacia”, 1.08.2010 – 31.10.2011.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu

Społecznego

Program

Operacyjny

Kapitał

Ludzki

Poddziałanie

5.2.1.

Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników
urzędów

gmin

i

starostw

powiatowych,

co

wpłynie

na

zwiększenie

możliwości

rozwojowych Podkarpacia, poprzez przygotowanie kadry samorządowej do pełnienia
właściwych jej funkcji.
2.Projekt „Akademia Funduszy Europejskich dla administracji publicznej”,
1.01.2011 – 31.12.2011.
Celem nadrzędnym Projektu jest podniesienie i dostosowanie kompetencji i umiejętności,
osób pracujących w administracji publicznej oraz podległym jej jednostkom
organizacyjnym zamieszkujących woj. podkarpackie, do potrzeb regionalnej gospodarki.
Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry
gospodarki, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw.

3.Projekt „Podkarpackie spółdzielnie socjalne”, 01.03.2011- 31.12.2013,
Poddziałanie nr 7.2.2, Działanie 7.2., Priorytet nr VII PO KL

Projekty złożone:
1.Fundusz Grantowy dla Przedsiębiorstw Społecznych Polski Wschodniej, w okresie od
2011-05-01 do 2012-12-31, Instytucja, do której wniosek założono: MINISTERSTWO
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ.
2.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty.
Stowarzyszenie Euroregion.
Wnioskodawca : Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
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Tytuł projektu „Pakt na rzecz Polsko – Słowackiego modelu ekonomii społecznej”
Priorytet : Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) ,
Planowana działalność szkoleniowa CES w 2011 r. :
Oferty dla

PUP, MOPS, GOPS. Wstępne uzgodnienia, co do tematyki, miejsca i czasu

przeprowadzenia w/w szkoleń.
- szkolenia dedykowane dla beneficjentów z zakresu tworzenia

i funkcjonowania

spółdzielni socjalnych,
Planowana działalność projektowa:
1.

Priorytet

VII Promocja

integracji

społecznej

Poddziałanie

7.2.2

Instytucja

pośrednicząca WUP Rzeszów, - Czas przygotowania wniosku marzec/ kwiecień 2011r.:
wsparcie dla osób prawnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27
kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych , zakładających spółdzielnie socjalne.
2.

Działania

prowadzące

do

poszukiwania

i

testowania

długookresowych

źródeł

finansowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych
– ( projekt partnerski z PUP Leżajsk, Przeworsk, inne).
Inkubator Organizacji Pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej – działania
zlecone

przez

UM

zgodne

z

zapisem

w

Programie

Współpracy

Województwa

Podkarpackiego z Organizacjami Pozarządowymi.

Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji
Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji: realizacja usług
doradczych o charakterze proinnowacyjnym.
Grupą docelową działalności CTTIiI są małe i średnie przedsiębiorstwa, aktywne na polu
innowacyjności i transferu technologii, które poszukują informacji i usług w tym zakresie.
W szczególności klientami CTTIiI są:
•

przedsiębiorstwa

produkcyjne

i

usługowe,

które

wprowadzają

lub

planują

wprowadzenie innowacyjnych technologii czy metod pracy,
•

właściciele innowacyjnych technologii, które możemy promować w Europie,

•

przedsiębiorstwa, które natknęły się na określony problem technologiczny, który
można rozwiązać przy współpracy z Centrum,
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•

przedsiębiorstwa, które chcą nawiązać kontakty międzynarodowe, dla których
kontakt z Centrum traktowany będzie jako sposób oddziaływania na szerszy
rynek, w tym także na konkurencyjne rynki zagraniczne,

•

uczelnie oraz instytucje badawczo-rozwojowe z terenu Podkarpacia, które mogą
oferować za pośrednictwem CTTIiI swoje usługi oraz wypracowane technologie.

Główny nacisk kładziony jest na efekty badań stosowanych, które są wdrażane
w przemyśle. Na bazie kontaktów z tymi instytucjami, CTTIiI tworzy sieć ekspertów
zewnętrznych z różnych dziedzin. W wypadku zgłoszenia problemu technologicznego
przez przedsiębiorcę, za pośrednictwem CTTIiI tworzony jest zespół roboczy ekspertów z
odpowiednich dziedzin, którego zadaniem jest pomoc w opracowaniu konkretnego
rozwiązania technologicznego, zgłoszenia patentowego dla klienta.
Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji realizuje obecnie trzy projekty
świadczące doradztwo dla przedsiębiorców z zakresu podnoszenia ich innowacyjności:
1. Enterprise Europe Network,
2. Działanie 5.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: projekt systemowy
PARP „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych
przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)”,
3. Działanie 8.2.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki: projekt systemowy
„Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii
Innowacji w latach 2007 – 2013 w województwie podkarpackim”.
Sieć Enterprise Europe Network – projekt realizowany wspólnie z Centrum Obsługi
Inwestora.

Projekt

finansowany

jest

w

100

%.

Komisja

Europejska

zapewnia

współfinansowanie do wysokości: 60 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 40%
kosztów dofinansowane jest ze środków Budżetu Państwa – Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Realizacja projektu podzielona jest na dwa etapy
Od 01 kwietnia 2008 do 31 grudnia 2010 roku – I etap realizacji (2 lata i 9 miesięcy) –
etap zakończony.
Od 01 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 roku – II etap realizacji (2 lata).
Informacje o projekcie
Od 1 kwietnia 2008 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest członkiem
sieci Enterprise Europe Network, która jest obecnie największą europejską siecią
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instytucji wspierających rozwój technologiczny przedsiębiorstw. Sieć powstała na bazie
połączenia dwóch funkcjonujących międzynarodowych sieci:
- IRC (Innovation Relay Centre) świadczących doradztwo z zakresu pozyskiwania
oraz wdrożeń innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach.
- EIC (Euro Info Center) świadczącej pomoc przedsiębiorcom z zakresu pozyskiwania
zewnętrznych funduszy na rozwój działalności oraz stanowiącej platformę informacyjną
pomiędzy Komisją Europejską a Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami - MSP.
Główne zadania sieci
Sieć wspiera firmy w identyfikacji potencjalnych partnerów handlowych oraz rozwijaniu
zagranicznych kontaktów dla MSP. Świadczy pomoc dla MSP w rozwoju nowych
produktów, docieraniu do nowych rynków i przekazywaniu informacji w ramach Unii
Europejskiej. Umożliwia profesjonalne doradztwo dla przedsiębiorstw z zakresu prawa
własności intelektualnej, standardów i prawodawstwa Unii Europejskiej. Usługi dla MSP w
ramach sieci są świadczone bezpłatnie. Sieć ośrodków EEN świadczy takie same usługi
we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Plany ośrodka EEN na kolejny etap:
W kolejnym etapie (01.01.2011 – 31.12.2012) ośrodek EEN realizować będzie podobne
działania jakie były realizowane w poprzednim etapie.
Planowane jest:
1. Zrealizowanie ośmiu międzynarodowych transferów technologii.
2. Wykonanie 30 audytów technologicznych.
3. Spotkania i wizyty z 70 przedsiębiorstwami w zakresie świadczenia usług
proinnowacyjnych.
4. Organizacja

regionalnych

konferencji

dla

MSP

z

uczestnictwem

120-tu

przedsiębiorstw.
5. Doradztwo

z

zakresu

własności

intelektualnej

dla

10

przedsiębiorstw

umożliwiające zgłoszenie patentu, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego do
Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Doradztwo z zakresu finansowania w ramach środków z Unii Europejskiej, Budżetu
Państwa oraz alternatywnego finansowania innowacji dla 10 przedsiębiorstw.
7. Doradztwo z zakresu procesów podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw
(opiniowanie technologiczne) dla 10 przedsiębiorstw.
8. Organizacja misji i spotkań kooperacyjnych dla przedsiębiorstw m.in. na targach:
Paris Air Show 2011, Berlin Air Show 2012, Targi Enex 2011 i 2012.
9. Organizacja dwóch edycji konkursu na najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa
w regionie: Innowator Podkarpacia 2011 i 2012.
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10. Publikacja „Success stories” z projektu w trakcie realizacji II etapu projektu
(świadczone usługi proinnowacyjne, które wpłynęły na rozwój przedsiębiorstw,
którym świadczone jest doradztwo).
11. Uczestnictwo

w

spotkaniach

Grupy

Sektorowej:

Space

and

Aerospace

–

organizacje wspólnych spotkań kooperacyjnych dla przedsiębiorstw z branży
lotniczej.

5.2. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka projekt systemowy "Rozwój
usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki
Krajowej Sieci Innowacji (KSI)" (projekt

w

100% finansowany ze środków

zewnętrznych: UE, Budżet Państwa). Projekt realizowany: 01.06.2009 – 30.09.2011

Informacje o projekcie:
Krajowa Sieć Innowacji (KSI) to grupa usługodawców świadczących usługi doradcze
o charakterze proinnowacyjnym, zgodnie z określonym i badanym standardem. Standard
ten określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w
sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zgodnie z nową
strategią

rozwoju

Krajowego

Systemu

Usług,

KSI

ma

świadczyć

usługi

w

zidentyfikowanym obszarze luki rynkowej w zakresie innowacji. W chwili obecnej usługi
te obejmują:
•

przeprowadzenie audytu technologicznego,

•

obsługę procesu transferu technologii.

Bezpłatne usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU dają gwarancję
korzystania

z

profesjonalnego

określonym

przez

Polską

doradztwa,

Agencję

realizowanego

Rozwoju

zgodnie

Przedsiębiorczości

ze

we

standardem

współpracy

z

doświadczonymi ośrodkami KSI.
Krajowa Sieć Innowacji KSU skupia ponad 40 organizacji specjalizujących się w
transferze

technologii,

wspieraniu

doradztwie

proinnowacyjnym

,

a

rozwoju
także

w

innowacyjności
doradztwie

w

i

przedsiębiorczości,

zakresie

pozyskiwania

publicznego wsparcia na innowacje i na wdrażanie nowych technologii. W skład KSI
wchodzą różnorodne podmioty, których bogate doświadczenie we współpracy

z

przedsiębiorcami z różnych branż, czyni z KSI atrakcyjnego partnera dla przedsiębiorcy
nowoczesnego, poszukującego przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjność. Wśród
ośrodków KSI znajdują się m.in. uczelniane centra transferu technologii, samodzielne
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instytuty

badawcze,

agencje

rozwoju

regionalnego,

Ośrodki

Innowacji

Naczelnej

Organizacji Technicznej, parki przemysłowo-technologiczne, akademickie Inkubatory
przedsiębiorczości i inne. Poza bezpłatnymi usługami audytu technologicznego i transferu
technologii, ośrodki KSI specjalizują się jeszcze w innych usługach proinnowacyjnych, tj.
np.:
•

ochrona praw własności intelektualnej,

•

identyfikacja najnowszych technologii,

•

ocena nowości i wycena technologii,

•

pomoc w wyborze technologii,

•

pomoc w pozyskaniu finansowania zakupu i wdrożenia nowej technologii,

•

ocena możliwości komercjalizacji technologii,

•

pomoc w tworzeniu firm typu spin-off,

•

doradztwo w zakresie strategii konkurowania przez innowacyjność.

8.2.2 POKL „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej
Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim”
(projekt w 100% finansowany ze środków zewnętrznych: UE , Budżet Państwa, Budżet
Samorządu Województwa Podkarpackiego).
Projekt realizowany: 25.05.2009 – 31.12.2013
Informacje o projekcie
Zadanie

nr

3

Regionalne

Centrum

Transferu

Innowacji

i

Sieć

Punktów

Kontaktowych: W ramach zadania opracowano koncepcję funkcjonowania Regionalnego
Centrum Transferu Innowacji oraz sieci sześciu Punktów Kontaktowych. Dokonano
analizy społecznej, ekonomicznej oraz gospodarczej zarówno wszystkich powiatów
województwa

podkarpackiego

oraz

samego

województwa

podkarpackiego.

Punkty

Kontaktowe zostaną wybrane w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych. Regionalne Centrum Transferu Innowacji będzie pełniło
rolę koordynatora sieci Punktów kontaktowych i prowadzone będzie przez RARR S.A.
Punkty Kontaktowe zajmować się będą usługami doradczymi proinnowacyjnymi oraz
animowaniem

inicjatyw

podkarpackiego.

W

funkcjonowanie

Punktów

innowacyjnych

najbliższym

czasie

Kontaktowych

wśród

przedsiębiorców

rozstrzygnięty
w

sześciu

zostanie
miastach

województwa
przetarg

na

województwa

podkarpackiego: Rzeszów (dokonano już wyboru), Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg,
Stalowa Wola, Mielec. Regionalne Centrum Transferu Innowacji funkcjonuje w RARR S.A.
od 01.07.2010 roku, świadczy usługi doradcze proinnowacyjne dla MSP.
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Realizacja zadania nr 7 Rozwój systemu komunikowania się i wymiany
informacji
Opracowano

koncepcję

Regionalnym

Centrum

funkcjonowania
Transferu

systemu

Innowacji,

komunikowania
Punktami

się

pomiędzy

Kontaktowymi

oraz

przedsiębiorstwami województwa podkarpackiego. W ramach zadania stworzona zostanie
wewnętrzna platforma informatyczna , na której będzie możliwa szybka wymiana
informacji w systemie on-line. System będzie stworzony i wdrożony przez Urząd
Marszałkowski.

Obecnie

RARR

S.A.

aktualizuje

stronę

internetową

www.rsi.podkarpackie.pl .
Realizacja zadania nr 14 Pierwotne badania pilotażowe w zakresie – Analiza
infrastruktury wsparcia innowacji
W ramach zadania przygotowywana jest analiza instytucji wsparcia. Badaniu poddane
zostaną Instytucje Otoczenia Biznesu mające siedzibę oraz świadczące swoje usługi na
terenie województwa podkarpackiego. Szczegółowa analiza obecnej sytuacji Instytucji
Otoczenia Biznesu pozwoli na dokładne określenie, między innymi: zakresu działalności,
charakteru świadczonych usług i poziomu dopasowania do potrzeb panujących obecnie na
rynku oraz potencjału i kierunków rozwoju Instytucji. Analiza pozwoli wskazać główne
bariery występujące w kontaktach z przedsiębiorstwami, a także w relacjach z innymi
Instytucjami Otoczenia Biznesu. Ponadto przyczyni się do wskazania najlepszych
kierunków

rozwoju

na

kolejne

lata,

tak

aby

podnieść

poziom

innowacyjności

świadczonych usług i tym samym zapewnić wzrost konkurencyjności całego województwa
podkarpackiego. W wyniku przeprowadzonych badań ankietowych sporządzony zostanie
Raport z dotychczasowej działalności Instytucji Otoczenia Biznesu, a wnioski w nim
zawarte

będą

miały

znaczący

wpływ

na

kształt

Regionalnej

Strategii

Innowacji

przygotowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego na lata 20132020.
Projekty w przygotowaniu CTI:
Po zakończeniu realizacji projektu (30.09.2011r.) 5.2 Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka

projekt

systemowy

"Rozwój

usług

doradczych

o

charakterze

proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI)" planowane
jest

złożenie

kolejnego

wniosku

na

dofinansowanie

działań:

usługi

doradcze

proinnowacyjne. Złożenie wniosku będzie zależne od decyzji Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości

o

wznowieniu

naboru.

Plany

przyszłego

naboru

na

bieżąco

konsultowane są w trakcie spotkań Rady Krajowej Sieci Innowacji.
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Sprawy obecnie realizowane w ramach działań Centrum Transferu Technologii,
Innowacji i Informatyzacji:
Obecnie przedmiotem analizy jest inicjatywa klastrowa: „Zielona Kuźnia” dotycząca
złożenia wniosku i realizacji projektu ,,Informatyczny system gromadzenia i przesyłu
informacji wspierający powiązania kooperacyjne przedsiębiorstw” w ramach

Działania

5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, Program
Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka.
W trakcie przeprowadzonej przez eksperta z zakresu finansów, analizy ekonomiczno finansowej projektu zostały przedstawione zagrożenia oraz informacje, które w znaczący
sposób

zmieniają

pierwotnie

zakładane

warunki

uczestnictwa

podmiotów

Klastra

w realizowanym projekcie.
Kolejny termin naboru wniosków planowany jest na wrzesień . Wskaże on kierunek, czy
procedura i warunki konkursu zostaną obniżone i pozwolą na uniknięcie zagrożeń w
trakcie realizacji projektu.

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
Regionalna Instytucja Finansująca
Od

czerwca

2008

roku

Rzeszowska

Agencja

Rozwoju

Regionalnego

jest

regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przy wdrażaniu na
Podkarpaciu

programów

dotacji

dla

małych

i

średnich

przedsiębiorstw,

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Działania wdrażane przy udziale
Regionalnych Instytucji Finansujących:
•

Działanie 1.4 – 4.1 PO IG - Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe
oraz wdrożenie wyników tych prac,

•

Działanie

4.4

PO

IG

-

Nowe

inwestycje

o

wysokim

potencjale

innowacyjnym,
•

Działanie 8.1 PO IG Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie
gospodarki elektronicznej,

•

Działanie 8.2 PO IG Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu
B2B,

•

Działanie 6.1 PO IG Paszport do eksportu.
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W

2011

roku

planuje

się

przeprowadzenie

łącznie

7

konkursów

do

działań

obsługiwanych przez RIF. Po jednym konkursie zaplanowano dla działań 1.4 i 8.1 i dwa
dla działania 8.2. Dla działania 6.1 PO IG planowane są łącznie trzy konkursy (nabory).
Instytucja Wdrążająca ZPORR
W 2011 roku kontynuowane są dalej zadania Instytucji Wdrażającej Działania 2.5 i 3.4
ZPORR, którą RARR pełnił od 12 października 2004 roku. Prace koncentrują się na
porządkowaniu dokumentacji projektowej przed przekazaniem jej do archiwum oraz
badaniu trwałości wybranych projektów.

PROJEKT „BYĆ ALBO NIE BYĆ … PRZEDSIĘBIORCĄ”, okres realizacji Projektu:
01.05.2010 – 31.12.2012.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Celem wsparcia realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL jest promowanie postaw
kreatywnych i przedsiębiorczych oraz wspieranie rozwiązań i inicjatyw służących
tworzeniu nowych miejsc pracy w obszarze przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
a także upowszechnianie najbardziej efektywnych i innowacyjnych rozwiązań w postaci
dobrych praktyk. Drugi i zarazem ostatni

nabór dla chętnych rozpocząć własną

działalność gospodarczą planowany jest w I kwartale 2011 roku. W ramach pierwszej
edycji projektu działalność gospodarczą rozpoczęło 60 nowych mikroprzedsiębiorców.

CENTRUM PROJEKTOWE MIASTOPROJEKT
1. Zarządzanie PPNT – projekt realizowany przez Centrum Zarządzania Parkiem.

W ramach

zarządzania

PPNT projektanci

przygotowują

i

opiniują

warunki

techniczne wydawane przez RARR S.A. na podłączenie się do istniejącego uzbrojenia
przez Inwestorów lokujących

się na terenie Strefy S1 oraz S2 Rogoźnica, a po

zakończeniu realizacji strefy S-1 – 3 dla przyszłych Inwestor na tym terenie.
nadzór

autorski

w

zakresie

opracowanej

przez

siebie

dokumentacji.

Pełnią

Uzgadniają

dokumentację techniczną Inwestorów na istniejących strefach.
2.
z

„Przygotowanie
utworzeniem

terenu

Parku

do

działalności

inwestycyjnej

Naukowo-Technologicznego

Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy” – temat

w

związanej

miejscowościach:

prowadzony przez CZP.
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W ramach powyższego zadania przez Centrum Projektowe „Miastoprojekt” w 2011 roku
wykona :
- niezbędne mapy do celów projektowych ,
- uzgodni trasy odprowadzenia kanalizacji deszczowej z PNT „Dworzysko” i przebiegi sieci
gazowych ,
- przygotuje projekty budowlane i wykonawcze sieci wodociągowej i kanalizacji
deszczowej , dróg zbiorczych i lokalnych,
- wykona przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla powyższego zadania,
- przygotuje dla zbiornika retencyjnego projekt budowlany, projekt wykonawczy ,
przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie.
3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla Podkarpackiego Parku Naukowo
Technologicznego
Projekt realizowany w ramach wygranego przetargu przez CPM. Termin zakończenia 30.09.2011.
Zadanie nr 1 – Odprowadzenie wód opadowych z terenu PPNT Jasionka oraz terenów
gminy Trzebownisko – regulacja rowu C-O-2.
Zadanie nr 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i wodociągowej łączącej strefy
S1 – S1-3.
Do wykonania w br. pozostało:
- Przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację inwestycji – zadanie 1 i 2 oraz decyzji o warunkach realizacji –
zadanie nr 1,
- Wykonanie mapy do celów projektowych,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obu zadań. Zakres
projektowy do zrealizowania głównie przez projektantów branży sanitarnej przy
współudziale branży drogowej i elektrycznej (Projekt budowlany, projekt wykonawczy,
przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, STWiOR).

Centrum Zarządzania PPNT
1.

Tytuł

projektu:

Technologicznego

Rozbudowa

Podkarpackiego

Parku

Naukowo-

(PPNT) II etap
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Projekt realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 20072013: Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka Działanie I.3. Wspieranie Innowacji.
PARP.
30 czerwca 2010 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała z Polską
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie w/w projektu.
Okres realizacji projektu: 1.07.2008 - 31.12.2013 (w tym okres przygotowania
1.07.2008 – 30.06.2010)
Przedmiotem projektu jest:
- kompleksowe uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu o pow. 51 ha, w ramach
Strefy S1-3,
- utworzenie 4 laboratoriów badawczo-rozwojowych dla dwóch uczelni: Uniwersytetu
Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej, ) budowa dwóch obiektów i zakup
wyposażenia do 4 laboratoriów)
- utworzenie Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT.(budowa
obiektu i częściowe wyposażenie).
2. Zarządzanie Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym
11 sierpnia 2004 r. pomiędzy RARR S.A., a Województwem Podkarpackim zawarto
umowę w sprawie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo -Technologicznym.
W ramach zarządzania PPNT RARR S.A. zobowiązana jest do:
- wykonywania zadań związanych z utrzymaniem terenu PPNT - Strefa S1 i S2 oraz
obiektu Preinkubatora Akademickiego PPNT,
- utrzymania terenu i całej infrastruktury, obsługa inwestorów pod względem wydawania
warunków i opiniowania projektów, promocja Parku, obsługa budynku Preinkubatora i
najemców.
3. Tytuł projektu: Przygotowanie terenu do działalności inwestycyjnej związanej
z utworzeniem

Parku

Naukowo

–

Technologicznego

w

miejscowościach: Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy.
Projekt przygotowywany do realizacji w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym ,
które jest Liderem projektu, natomiast Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
jest partnerem w projekcie. Projekt umieszczony jest na liście indykatywnej.
Złożenie wniosku o dofinansowanie i pozytywna ocena PARP dopuszcza projekt do
realizacji.
Projekt w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013:
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Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie Innowacji, PARP
Planowana data złożenia wniosku o dofinansowanie: 30.09.2011 r.
Planowany termin realizacji projektu: 1.01.2010 – 30.06.2015
(w tym okres przygotowania: 1.01.2010 - 30.09.2011)
29 grudnia 2009 r. podpisano umowę partnerską o podjęciu współpracy pomiędzy
Powiatem Rzeszowskim, a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Celem
partnerstwa jest ścisła współpraca przy realizacji w/w projektu.
RARR S.A. odpowiedzialna jest za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu
wraz z kompletem dokumentów (studium wykonalności, decyzje środowiskowe, decyzje
lokalizacji

celu

publicznego,

pozwolenia

na

budowę),

ponadto

ewidencjonowanie

wszystkich działań, księgowanie i prowadzenie sprawozdawczości na rzecz PARP.
Przedmiotem projektu jest:
przygotowanie terenów do działalności inwestycyjnej związanej z utworzeniem Parku
Naukowo-Technologicznego w miejscowościach Przybyszówka, Miłocin i Pogwizdów Nowy
poprzez kompleksowe uzbrojenie ok. 80 ha terenu tj. wykonanie dróg wewnętrznych,
uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, gazowe, sanitarne, wodociągowe oraz kanalizację
sanitarną i deszczową.
4. Tytuł projektu: Fabryka Innowacji
Projekt opracowany ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007
2013: Oś priorytetowa III Kapitał dla innowacji, Działanie 3.1. Inicjowanie działalności
innowacyjnej, PARP.
Nazwa Wnioskodawcy (Lider): Fundacja Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne
Partnerzy:

RARR S.A., Uniwersytet Warmińsko Mazurski, Politechnika Warszawska,

Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie.
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 7 sierpnia 2009 r. podpisała z liderem
projektu - Fundacją Towarzystwo Ekonomiczno-Społeczne umowę partnerską w celu
wspólnej realizacji projektu.
W ramach RARR S.A. projekt realizuje sekcja Preinkubatora Akademickiego PPNT.
Okres realizacji projektu: 1.07.2009 – 30.06.2012
Projekt został przygotowany z myślą o osobach ze środowisk naukowych i akademickich
posiadających

innowacyjny

pomysł,

który

może

przekształcić

się

komercyjne
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przedsięwzięcie. Celem

głównym projektu jest zwiększenie liczby przedsiębiorstw

działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania.
5. Tytuł projektu: „Wdrożenie nowych usług szkoleniowo – doradczych dla MŚP
poprzez przebudowę i modernizację budynku przy ul. Szopena 51”
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
Priorytetowej 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 .
Okres realizacji:
rozpoczęcie: 14.04.2011
zakończenie rzeczowe realizacji: 15.10.2012
zakończenie finansowe realizacji: 30.10.2012

Centrum Obsługi Inwestora
Projekty realizowane.
„Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”
Czas trwania projektu: 10.2010 - 07.2015,
Finansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I:
Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4 Promocja i współpraca,
Główny cel projektu: stworzenie sieci współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej
dla wzmocnienia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki. W ramach
projektu planowane są działania prowadzące do stworzenia systemu profesjonalnej
obsługi inwestora,
Podmioty
i

zaangażowane

Inwestycji

Zagranicznych

w

realizację

S.A., Urząd

projektu:

Polska

Marszałkowski

Agencja

Województwa

Informacji
Lubelskiego,

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego, Miasto Białystok, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
Urząd Miasta Kielce, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w
Olsztynie.
„MITKE” - Zarządzanie zasobami przemysłowymi w erze wiedzy
Czas trwania projektu: 11.2008 – 09.2011
Finansowany

z

„Priorytetu

1:

Innowacyjność

i

gospodarka

oparta

na

wiedzy”

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu INTERREG IVC.
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Główny cel projektu: wymiana dobrych praktyk, w zakresie tworzenia, rewitalizacji i
gospodarowania obszarami przemysłowymi w Europie.
W skład programu MITKE wchodzi 11 partnerów w tym 6 agencji rozwoju regionalnego, 4
sieci biznesowe i jedno centrum badawcze. Partnerstwo reprezentuje 10 regionów z
siedmiu krajów UE.

Pozaprojektowe źródło finansowania komórki – corocznie podpisywana umowa,
która reguluje zakres finansowy wsparcia Centrum Obsługi Inwestora działającego przy
Agencji przez Województwo, zgodnie z zapisami Trójstronnej Umowy Partnerskiej z dnia
15 września 2004 r. zawartej pomiędzy Polską Agencją Informacji i Inwestycji
Zagranicznych, Województwem oraz Agencją.
Projekty planowane.
1. Projekt w ramach programu INTERREG IV C (na etapie konsultacji z partnerami.
Projekt celuje w opracowanie modelu polityki regionalnej wsparcia rozwoju sektora MŚP
na obszarach wiejskich. Partner wiodący: PATTO TERRITORIALE MAGNA GRAECIA –
Campania /Włochy)
2. Planowany do złożenia w drugim półroczu 2011 roku projekt pod nazwą : ,,Współpraca
transgraniczna

-

drogą

do

rozwoju

potencjału

innowacyjnego

przedsiębiorstw

Euroregionu Karpackiego’’. Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka 2007-2013. Projekt został napisany , wymaga drobnych korekt oraz
aktualizacji i odnowienia rozmów z Partnerem ze Słowacji.
3. Planowany do złożenia projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska
– Baiałoruś – Ukraina 2007-2013. Nazwa projektu: ,,Polsko-Ukraińska Platforma
Logistyczna’’. Projekt jest wstępnie opracowany, w chwili obecnej na etapie poszukiwania
Partnera.

Działania możliwe do realizacji przez Centrum Obsługi Inwestora w ramach
Budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2011:
a) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
w ramach tego punktu COI może realizować:
- organizacja i koordynacja imprez o zasięgu lokalnym i regionalnym
- promocja projektu
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b) Promocja eksportu
w ramach tego punktu COI może realizować:
Projekt ,,Porozumienie ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa
Podkarpackiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)’’.
Okres realizacji projektu: do maja 2015 roku
Okres trwałości projektu: do grudnia 2020 roku
Wszystkie działania związane z realizacją projektu muszą być zachowane przez okres
trwałości projektu tj. do grudnia 2020 roku, a środki na finansowanie projektu będą
przekazywane z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa do maja 2015 roku.
Zakres projektu:
COIE będą świadczyć przedsiębiorcom bezpłatne usługi o charakterze informacyjnym w
zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej poza granice kraju, zwane
dalej

usługami

pro-eksport

oraz

w

obszarze przyciągania

do

Polski

inwestorów

zagranicznych, zwane dalej usługami pro-biz.
Ostateczną grupę docelową projektu stanowią:
1. w obszarze usługi pro-eksport: wszyscy przedsiębiorcy – organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, mające siedzibę na terenie RP, przypadku osób fizycznych ,
posiadający miejsce zamieszkania na terenie RP
2. w obszarze usługi pro - biz : wszyscy inwestorzy zagraniczni, zainteresowani
prowadzeniem działalności w Polsce
c) Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w ramach tego punktu COI może realizować:
- opracowanie planu promocji Województwa Podkarpackiego
- organizacja i koordynacja misji gospodarczych krajowych i zagranicznych

Centrum Organizacyjno-Szkoleniowe i Współpracy
Międzynarodowej

Projekty obecnie realizowane
1. Projekt „PODKARPACKA NAUKA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
Cel: Podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności pracowników sektora B+R z woj.
podkarpackiego w zakresie sprawnego zarządzania badaniami naukowymi i pracami
rozwojowymi oraz wzrost komercjalizacji rezultatów prac badawczych pod kątem
zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy sektorem B+R i przedsiębiorstwami.
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Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.2 „Rozwój
kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym”
Czas realizacji: 01.09.2010 - 30.09.2012
Instytucja Organizująca Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2. Projekt „Współpraca inspiruje do rozwoju – zostań specjalistą ds. współpracy
międzynarodowej”
Cel: Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących w administracji publicznej
oraz podległych jej jednostkach organizacyjnych do potrzeb regionalnej gospodarki woj.
podkarpackiego.
Czas realizacji: 01.12.2009 - 28.02.2011
Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
3.

Projekt „Chroń swoją wiedzę”

Cel: wzrost innowacyjności przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej poprzez
upowszechnienie

stosowania

prawa

własności

intelektualnej,

w

tym

zwiększenie

świadomości i wiedzy przedsiębiorstw na temat ochrony własności intelektualnej oraz ich
aktywności w patentowaniu i ochronie własności intelektualnej.
Źródło finansowania: PO IG, oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji, Działanie 5.4
Zarządzanie własnością intelektualną
Czas realizacji: 01.07.2010 - 30.06.2012
Instytucja Organizująca Konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Projekt „DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI”
CEL: rozpoznanie przez uczestników swoich potrzeb i problemów na rynku pracy, dobór w
oparciu o nie odpowiednich form wsparcia, które zwiększą ich szansę na rynku pracy.
Źródło finansowania: Poddziałanie 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Czas realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2011
Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
5. Projekt „FOCUS, Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy”
CEL: rozpoznanie przez uczestników swoich potrzeb i problemów na rynku pracy, dobór w
oparciu o nie odpowiednich form wsparcia, które zwiększą ich szansę na rynku pracy.
Źródło finansowania: Poddziałanie 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Czas realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2011
Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
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6. Projekt „Program wsparcia dla kontynuacji pracy zawodowej pracowników
firmy ZELMER S.A.”
Cel: zaadaptowanie się do nowej sytuacji życiowej i kontynuacja kariery zawodowej
zwalnianych pracowników firmy ZELMER.
Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Czas realizacji: 01.11.2009 - 30.06.2011
Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
II. Projekty złożone:
1. Projekt „Nauka i doświadczenie dla biznesu”
Etap oceny: projekt wygrany – etap negocjacji
Cel: Poprawa warunków rozwoju biznesu i kooperacji przedsiębiorców z sektora MSP z
obszaru 3 regionów objętych projektem w ciągu 18 miesięcy od rozpoczęcia realizacji
projektu,

przyczyniająca

się

do

rozwoju

społeczno-gospodarczego

Podregionu

krośnieńsko-przemyskiego w Polsce, obwodu lwowskiego na Ukrainie oraz obwodu
grodzieńskiego

na

Białorusi

poprzez

realizację

wspólnej

inicjatywy

instytucji

wspierających MSP.
Partnerzy: Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie, Zachodnie Regionalne Centrum
Rozwoju Innowacyjnego z Ukrainy oraz Uniwersytet Państwowy imienia Janki Kupały w
Grodnie z Białorusi
Źródło finansowania: Program Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013
Czas realizacji: prawdopodobnie od 01.07.2011 (czas trwania projektu: 18 miesięcy)
Instytucja Organizująca Konkurs: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
2. Projekt „MENADŻER SZKOLEŃ – zarządzanie szkoleniami i rozwojem
pracowników”
Etap oceny: projekt wygrany – etap podpisywania umowy
Cel: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności

120 dorosłych osób

pracujących w administracji publicznej i podległych jej jednostkom organizacyjnym oraz
Instytucjach Otoczenia Biznesu zamieszkujących w woj. podkarpackim do potrzeb
regionalnej gospodarki
Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Czas realizacji: 01.01.2012 - 31.12.2012
Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
3. Projekt „AKTYWNI KREATYWNIE”
Etap oceny: projekt wygrany – etap negocjacji
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Cel: Zwiększenie do VI.2013r. potencjału edukacyjno-zawodowego 288 uczniów ZSTW w
Trzcianie najbardziej potrzebujących wsparcia poprzez możliwość ich uczestnictwa w
Kompleksowym Programie Rozwojowym obejmującym bezpłatne zajęcia pozalekcyjne i
pozaszkolne rozwijające kompetencje kluczowe, służące podniesieniu zdolności uczniów
do przyszłego zatrudnienia.
Partnerzy: Powiat Rzeszowski – Zespół Szkół w Trzcianie
Źródło finansowania: Działanie 9.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Czas realizacji: 01.09.2011 - 30.06.2013
Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
4. Projekt „NOWE PERSPEKTYWY - kompleksowe wsparcie odchodzących z
rolnictwa”
Etap oceny: projekt po pozytywnej ocenie formalnej - przed oceną merytoryczną
Cel:

Wzrost

aktywności

zawodowej

oraz

zdolności

do

zatrudnienia

180

osób

odchodzących z rolnictwa będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej w wybranych
powiatach woj.podkarpackiego do XII 2013 r. poprzez udział w kompleksowej ścieżce
przekwalifikowania zawodowego.
Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Czas realizacji: 01.01.2012 - 31.12.2013
Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
5. Projekt „ZMIANY NA LEPSZE”
Etap oceny: projekt po pozytywnej ocenie formalnej - przed oceną merytoryczną
Cel: Podniesienie zdolności do zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością
rolniczą dla 68 osób odchodzących z rolnictwa z powiatu rzeszowskiego ziemskiego do
31-XII-2012 r.
Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Czas realizacji: 01.01.2012 - 31.12.2012
Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
6. Projekt „OCEAN MOŻLIWOŚCI – współpraca nauki i biznesu”
Etap oceny: projekt po pozytywnej ocenie formalnej - przed oceną merytoryczną
Cel: Podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności pracowników szkół wyższych,
instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz jednostek tworzących konsorcja
naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców) do 31.10.2013r. w zakresie sprawnego
zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz wzrost komercjalizacji
rezultatów prac badawczych pod kątem zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy
sektorem B+R i przedsiębiorstwami.
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Źródło finansowania: Działanie 4.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Czas realizacji: 01.01.2012 - 31.10.2013
Instytucja Organizująca Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
7. Projekt „AKADEMICKA STREFA BIZNESU”
Etap oceny: projekt po pozytywnej ocenie formalnej - przed oceną merytoryczną
Cel: Upowszechnienie idei przedsiębiorczości akademickiej na Podkarpaciu poprzez
aktywizację i podniesienie świadomości i kompetencji 240 uczestników projektu w
zakresie przedsiębiorczości typu spin-off i spin-out do 30.06.2013r.
Źródło finansowania: Poddziałanie 8.2.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Czas realizacji: 01.09.2011 - 30.06.2013
Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
8. Projekt „KOMPLEKSOWA ŚCIEŻKA TWORZENIA INNOWACYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW”
Etap oceny: projekt przed oceną formalną
Cel: Zaoferowanie kompleksowych form wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia
własnej firmy oraz pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności dla 120 osób
zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach samozatrudnienia, w
tym w szczególności: studentów i absolwentów uczelni wyższych i absolwentów szkół
zawodowych z woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego
Partnerzy:

Gmina

Kielce-Kielecki

Park

technologiczny,

Stowarzyszenie

na

rzecz

Innowacyjności i Transferu Technologii HORYZONTY, Stowarzyszenie Organizatorów
Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
Źródło finansowania: Poddziałanie 2.2.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Czas realizacji: 01.06.2011 - 31.07.2012
Instytucja Organizująca Konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
9. Projekt „Sustainable Mobility and Tourism in Sensitive Areas of Alps and the
Carpathians”
Etap oceny: projekt przed oceną formalną,
Źródło finansowania: South East Europe Transnational Cooperation Programme,
Czas realizacji: 01.07.2012 - 30.06.2014,
Instytucja Organizująca Konkurs: SEE Joint Technical Sekretariat.
III. Wykaz projektów planowanych do złożenia
Informacja o projektach już ogłoszonych:
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1. Projekt w ramach działania 9.3 POKL
Źródło finansowania: Poddziałanie 9.3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poziom
dofinansowania:100%. Cel: Promocja idei formalnego kształcenia ustawicznego oraz
informacji na temat możliwości jakie formalne kształcenie ustawiczne oferuje wśród osób
dorosłych z terenu woj. podkarpackiego w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy,
przy

współpracy

z

pracodawcami.

Działania:

ogłoszenia,

materiały

promocyjno-

informacyjne, konferencje, seminaria, organizacja targów. Czas realizacji: 01.09.2011 31.08.2012.

Instytucja Organizująca Konkurs: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

Termin złożenia: do 24.03.2011 r.
2. Interreg IV C
1. DIFASS- Development of Interregional Financial

Assistance and of non

Grants Instruments to SME’s
Lider projektu : H.Zeiser- Colsultant&Engineers , Berlin
Projekt dotyczy wymiany dobrych praktyk pomiędzy partnerami

w zakresie

finansowych i pozafinansowych instrumentów wsparcia dla sektora małych i
średnich przedsiębiorstw.
2. IRIS- Integrated Risk Strategies
Lider projektu: FLA- Fondazione Lombardia per l’Ambiente – Włochy
Projekt dotyczy wymiany dobrych praktyk i stworzenia ram dla sprawnego
zarządzania

ryzykiem

w

regionie

i

niwelowania

źródeł

zagrożeń

zarówno

środowiskowych jak i innych.
3. BSSE- Business Support for Social Enterprises
Lider projektu: West Sussex County Council, Chichester, Wielka Brytania
Projekt dotyczy wymiany dobrych praktyk i doświadczeń oraz przeprowadzenia
szeregu badań i analiz dotyczących jednostek trzeciego sektora
4. Screen&Turism
Lider projektu:

Peaceful Fish Productions LTD., Wimbledon, Londyn,

Wielka Brytania we współpracy z Pro-Malaga Hiszpania
Projekt badawczy, dotyczy badań martektingowych i strategii product placement,
która łączy sektor filmowy z promocją turystyki w regionach
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3. Baltic Sea Region Programme 2007-2013
1. BioNutCut – Realising the Potential of Biogas Technologies in Cutting
Down the Nutrient Loads in the Baltic Sea Region
Lider: Jyvaskyla Innovation Ltd. Finlandia
Projekt dotyczy zrównoważonej produkcji energii odnawialnych oraz zwiększenia
produkcji substratów do produkcji biogazu. Umożliwienie wymiany doświadczeń i
podjęcie współpracy pomiędzy potencjalnymi i już istniejącymi inwestorami w
sektorze produkcji substratów i biogazu.
Centrum Organizacyjno-Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej będzie składać
projekty w zależności od ogłoszonych konkursów.

Centrum Współpracy Gospodarczej
Prace w toku oraz planowane działania :
1.Wykonanie zleceń w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (2 zlecenia –
kontynuacja, 2 zlecenia - nowe)
2.Wstępna koncepcja projektu miękkiego w ramach działania 8.1 Szkolenia z o tematyce
finansowej i zarządczej.
3.Prowadzenie usługi rozliczenia projektu (6 projektów)
4.Prace nad inicjowaniem i planowaniem wdrożenia nowych usług RARR SA.
Planowane projekty:
8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Tematyka:

Controling

finansowy

oraz

zarządzanie

MSP

z

wykorzystaniem

międzynarodowych standardów i metodyk w zarządzaniu
Od I kwartału 2012 do II kwartału 2013.
8.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki „ Wdrożenie PPP w jst” udział jako partner z IPPP
Od II kwartału 2012 do III kwartału 2013.

Biuro Terenowe w Przeworsku

Projekty w trakcie realizacji:
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1. „POSZERZĄJĄC HORYZONTY – TRANSGRANICZNA PROMOCJA TURYSTYKI
PODKARPACIA I KRAJU PRESZOWSKIEGO”.
Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska – Republika
Słowacka 2007-2013.
Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty).
Termin realizacji – wrzesień 2010 – czerwiec 2011.
Partner – Słowacki Euroregion Karpacki.
Główne działania:
•

akcja informacyjno – promocyjna projektu, zostanie wydany plakat projektu,
zostaną też zamieszczone ogłoszenia w prasie lokalnej o realizowanym projekcie
oraz o działaniach jakie będą realizowane w ramach projektu.

•

organizacja

udziału

w

targach

turystycznych

w

Rzeszowie

i

konferencji

tematycznej podczas targów. Zostanie utworzona baza przedsiębiorców i instytucji
branży turystycznej, które mogłyby być zainteresowane udziałem w targach.
Wnioskodawca

stworzy

bazę

polskich

wystawców,

natomiast

Partner

bazę

wystawców słowackich. Po zakończeniu targów na stronie internetowej zostaną
zamieszczone oferty turystyczne wystawców.
•

wydanie folderu zawierającego oferty turystyczne przedsiębiorców i organizacji
turystycznych z Podkarpacia i Kraju

roszowskiego, zostaną przetłumaczone z

języka polskiego na słowacki i słowackiego na polski oferty gospodarcze
wystawców w celu zamieszczenia na stronie internetowej.
•

aktualizacja

strony

internetowej

Centrum

Współpracy

Transgranicznej,

zamieszczanie na niej ofert turystycznych wystawców polskich i słowackich.

Projekty wygrane:
1. „KARPACKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO – BUDOWA WSPÓLNYCH
POLSKO-SŁOWACKICH

STRUKTUR

DLA

WSPÓLNEGO

ROZWOJU

OBSZARU

POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO”.
Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007-2013
Priorytet: 2 oś priorytetowa: Rozwój społeczno – gospodarczy
Temat osi priorytetowej: projekty sieciowe
Okres realizacji projektu: marzec. 2011r. – sierpień. 2012r.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
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Partner PL: RARR S.A.
Partner SK: Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku , Agencja Rozwoju Regionalnego
w Humennem
Działania:
- powołanie Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego – instytucji, która będzie
koordynowała działania Sieci Rozwoju Regionalnego utworzonej w ramach projektu
„Analiza-Integracja-Sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i
Kraju Proszowskiego”,
- spotkania zespołu eksperckiego i spotkania seminaryjne,
- opracowanie dwóch dokumentów: „Polsko-Słowackiej Karpackiej strategii współpracy” i
„Koncepcji zagospodarowania przestrzennego pogranicza Polsko-Słowackiego”. Powyższe
dokumenty zostaną także przetłumaczone na język słowacki i angielski i wydane w formie
publikacji.
Projekty złożone:
1. „WSPÓLNA STRATEGIA – MOŻLIWOŚCIĄ ROZWOJU POGRANICZA POLSKO –
SŁOWACKIEGO”
Program: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007-2013
Priorytet: III Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
Planowany termin realizacji projektu: Projekt będzie trwał 12 miesięcy (od lipca 2011 do
czerwca 2012)
Projekt w trakcie oceny merytorycznej
Działania w ramach projektu zostały podzielone na dwa sześciomiesięczne etapy.
Pierwszy etap rozpocznie się od spotkania wnioskodawcy z partnerem. Następnie
zostanie powołany zespół ekspercki. W ramach pierwszego etapu będą odbywały się
spotkania zespołu eksperckiego podczas, których zostaną przeanalizowane dokumenty
dotyczące rozwoju Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowkiego. Zostanie także
zlecony audyt potencjału turystyki na obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Pierwszy
etap zakończy się spotkaniem zespołu eksperckiego, który dokona analizy audytu.
Działania w drugim etapie skupione będą na opracowaniu, przetłumaczeniu na język
słowacki oraz wydaniu „Strategii rozwoju turystyki Województwa Podkarpackiego i Kraju
Preszowskiego”.
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Projekty planowane do złożenia w 2011r.
1) W IV kw. 2011 r. planuje się złożenie projektu na poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja
zarządzania w administracji samorządowej” w ramach działania 5.2 Wzmocnienie
potencjału administracji samorządowej POKL. Instytucja pośredniczącą jest MSWiA.
Projekt będzie skierowany do pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z kilku
województw Polski. Planowane jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników JST
z tematyki zarządzania projektami.
Okres realizacji: 01.01.2012 – 30.06.2013 r.
2) W momencie ogłoszenia naborów planowane jest również złożenie wniosków do
programów:
- Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2007-2013, 2 oś priorytetowa temat 3 projekty sieciowe;
- Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka
2007-2013, 3 oś priorytetowa, Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty);
- Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program Współpracy Transgranicznej
Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Centrum Finansów i Księgowości
Do zadań komórki należy:
1. Obsługa finansowo – księgowa i płacowa wszystkich komórek RARR oraz
realizowanych projektów przez wszystkie komórki.
2. Obsługa Funduszu Pożyczkowego dla małych przedsiębiorstw.
3. Punkt

Konsultacyjny dla

przedsiębiorców

i

osób

zamierzających

rozpocząć

działalność gospodarczą.
Lokalny Punkt Konsultacyjny
Projekt realizowany w okresie 1.09.2008-30.09.2011. Po w/w okresie nastąpi
kontynuacja lub jego przedłużenie.
Zakres bezpłatnych usług informacyjnych udzielanych przez Lokalny Punkt Konsultacyjny
RARR S.A. obejmuje następujące pakiety:
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•

Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, w tym jej
podejmowania, wykonywania, rezygnacji.

•

Możliwości uzyskania wsparcia ze środków publicznych na realizację projektów w
okresie

unijnego

programowania

2007-2013,

w

tym

charakterystyka

poszczególnych źródeł finansowania, możliwości uzyskania wsparcia na realizację
projektów, instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych programów i
działań, terminy ogłaszania konkursów i składania wniosków.
•

Możliwości i zasady korzystania z usług specjalistycznych np. szkoleń, doradztwa,
transferu technologii, uzyskania pożyczek i poręczeń.

•

Innych istotnych dla rozwoju firmy informacji np. danych teleadresowych
instytucji

zrzeszających

przedsiębiorstwa

o

kreślonej

branży,

instytucji

dysponujących bazami danych o dłużnikach i potwierdzających wiarygodność
partnerów gospodarczych.
W 2011 roku planowany jest przez PARP nowy konkurs na prowadzenie Punktu
Konsultacyjnego (wrzesień 2011) lub przedłużenie obecnej umowy , a nowy konkurs w
2012 roku. Szczegóły nie są jeszcze znane.
Fundusz Pożyczkowy
W strukturach Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. od 12 lat funkcjonuje
Fundusz Pożyczkowy dla Mikro i Małych Przedsiębiorstw Województwa Podkarpackiego.
Początkowo RARR S.A. zarządzał środkami Funduszu w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

23 grudnia 2009r. doszło do podpisania

RARR S.A. przejął te środki na

umowy, na mocy której

własny rachunek w formie bezzwrotnego wsparcia.

Aktualna wartość kapitału Funduszu Pożyczkowego to blisko 3,5 mln zł.
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Informacja o działalności
Podkarpackiego Funduszu Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o.
w Rzeszowie
w 2010 roku

Materiał na Sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w dniu 30 maja 2011 r.

Maj 2011 r.

Opracowano: Departament Strategii i Planowania Przestrzennego, na podstawie informacji uzyskanych
z Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Rzeszowie.
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I.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI
Zarząd:
Waldemar Mełech – Prezes Zarządu
Skład Rady Nadzorczej:
1. Bogusław Soczewica – BGK – Przewodniczący
2. Eugeniusz Tadeusz Bernat – WP – Wiceprzewodniczący
3. Wisław Szeliga – WFOŚIGW – Sekretarz (do 10.09.2010 r.), Robert Perlak – od IX
2010 r. do III 2011 r., od III 2011 r. Pięta Mirosław
Poziom zatrudnienia:
Na koniec 2010 r. w PFPK SP. z o.o. zatrudnionych było 5 osób, w tym jedna osoba
została zatrudniona w III kw. 2010 r. w celu prawidłowej realizacji projektu
finansowanego z RPO WP 2007 2013.
Kapitał zakładowy Funduszu:
PFPK Sp z o. o. w Rzeszowie rozpoczął działalność 22.09.2004 r. Kapitał
zakładowy Funduszu w chwili obecnej wynosi 4 999 000,00 PLN, a jego struktura
własnościowa przedstawia się następująco:
Tab. 1 Aktualna struktura udziałowców:

Lp.

Nazwa udziałowca

Ilość

Wartość

Wartość

udziałów

jednostkowa

udziałów

w szt.

w PLN

w PLN

Udział % w
kapitale
podstawow
ym

Województwo
1.

Podkarpackie

1 500

1 000,00

1 500 000,00

30,01

1 000

1 000,00

1 000 000,00

20,00

Krajowego

2 499

1 000,00

2 499 000,00

49,99

Razem

4 999

1 000,0

4 999 000,00

100,00

Wojewódzki Fundusz
3.

Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej

4.
5.

Bank Gospodarstwa
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Misją Funduszu jest wspieranie rozwoju gospodarczego Podkarpacia poprzez
pomoc w formie „poręczeń” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a od
25.06.2010 r. również dla organizacji pożytku publicznego (OPP).
Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. został powołany do
udzielania poręczeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy ubiegają się
o kredyt bądź pożyczkę, lecz nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia ich spłaty.
Istotnym faktem jest to, że Fundusz jest podmiotem typu non profit co oznacza, że
swoja misję realizuje w oparciu o minimalne przychody uzyskiwane od udzielonych
poręczeń. Dostęp do środków finansowych uzyskanych w wyniku poręczeń PFPK
Sp. z o. o. przekłada się na tworzenie przez Przedsiębiorców nowych miejsc pracy.
Oferta PFPK Sp. z o. o. jest skierowana do mikro, małych i średnich
przedsiębiorców, oraz OPP, którzy prowadzą lub rozpoczynają swoją działalność
gospodarczą na terenie Województwa Podkarpackiego.
Na dzień 31.12.2010r. Fundusz współpracował z 28 bankami i instytucjami
finansowymi, wg poniższego zestawienia:
Lista banków i instytucji finansowych współpracujących z PFPK Sp. z o.o.:
1.Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie,
2. Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku,
3. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie,
4. Bank Spółdzielczy w Bieczu,
5. Bank Spółdzielczy w Dębicy,
6. Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim,
7. Bank Spółdzielczy w Jasionce,
8. Bank Spółdzielczy w Kamieniu,
9. Bank Spółdzielczy w Pilźnie,
10. Bank Spółdzielczy w Rymanowie,
11. Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu,
12. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
13. Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Zaklikowie,
14. EXPRESS Bank Spółdzielczy w Rzeszowie,
15. Bank Spółdzielczy w Strzyżowie,
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16. DnB NORD w Warszawie,
17. Bank Millennium S.A,
18. Bank PEKAO S.A,
19. Bank Spółdzielczy w Rzeszowie,
20. Małopolski Instytut Gospodarczy w Rzeszowie,
21. Fundacja Wspomagania Wsi,
22. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
23. Bank BPH S.A.,
24.Bank Spółdzielczy w Niechobrzu,
25. GETIN Bank S.A.,
26. Bank Spółdzielczy w Zaleszanach,
27. Bank Spółdzielczy w Tyczynie,
28. Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju.
Podpisane przez PFPK SP. z o.o. umowy o współpracy obejmują również
wszystkie oddziały danych banków i instytucji finansowych np. Podkarpacki Bank
Spółdzielczy w Sanoku posiada ok. 100 oddziałów, filii i punktów obsługi klienta.
W przypadku Banków nie bez znaczenia jest fakt, że posiadane filie, oddziały
i placówki na terenie całego Województwa Podkarpackiego umożliwiają Funduszowi
obsługę praktycznie każdego przedsiębiorcy z naszego terenu. Lista Instytucji
Współpracujących z Funduszem jest stale powiększana, Fundusz na bieżąco prowadzi
rozmowy z kolejnymi Bankami i Instytucjami Finansowymi. Prowadzone są intensywne
działania

zmierzające

do

podpisania

kolejnych

umów

m.in.

z PKO BP, Bilor Bankiem, Raiffeisen Bankiem , Fundacją Sandomierską.

II. WYDARZENIA W 2010 R. MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI
Fundusz wzorem lat wcześniejszych uczestniczył w 2010 r. w spotkaniach
z przedsiębiorcami organizowanymi na terenie naszego Województwa. Organizatorami
spotkań są banki i instytucje finansowe z którymi Fundusz współpracuje, a także
jednostki samorządów terytorialnych i izby gospodarcze.
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W

wyniku

udzielonych

poręczeń

w

2010

r.

na

terenie Województwa

Podkarpackiego powstało ok. 1000 nowych miejsc pracy, co wskazuje na to, że cel
istnienia Funduszu jest realizowany prawidłowo.
Fundusz prowadził na bieżąco działalność promocyjno- marketingową związaną
z dotarciem z ofertą Funduszu do jak najszerszego grona odbiorców bezpośrednich tj.
przedsiębiorców jak i pośrednich tj. osób odpowiedzialnych w bankach i instytucjach
finansowych za kreowanie akcji kredytowych.
Zarząd

Funduszu

kontynuował

w

2010

r.

działania

mające

na

celu

dokapitalizowanie PFPK Sp. z o.o. ze strony dotychczasowych udziałowców jak
i pozyskanie nowych, np. jednostki samorządów terytorialnych. Główny udziałowiec
Spółki, tj. Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie gotowy był dokapitalizować
Fundusz kwotą ok. 5 mln PLN, pod warunkiem zachowania jednak dotychczasowej
struktury udziałów, tj. ilość udziałów w spółce będących w posiadaniu BGK nie może
przekroczyć 50 %. Dla prawidłowego funkcjonowania Funduszu Poręczeniowego
Regionalnego jakim jest PFPK Sp. z o.o. w Rzeszowie kapitał poręczeniowy winien
wynosić min. 50 mln PLN. Wobec powyższego Zarząd próbował i próbuje pozyskać
kapitał z wszelkich możliwych źródeł.
W

dniu

18

czerwca

2010

r.

Fundusz

zawarł

umowę

z

Urzędem

Marszałkowskim o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie przedsiębiorstw przez
dokapitalizowanie Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
w Rzeszowie” udzielonego w ramach: Osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka”
A

„Wsparcie

działanie

1.1

kapitałowe

„Wsparcie

kapitałowe

przedsiębiorczości”

funduszy”

Regionalnego

Programu

schemat

Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania to 10 mln
PLN. Poniżej przedstawiono zestawienie najważniejszych wartości ilościowych
i wartościowych z działalności osiągniętych w ramach realizacji ww. projektu w 2010 r.
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Tab. 2 Zestawienie poręczeń i przychodów udzielonych w ramach projektu finansowanego
z RPO WP 2007 – 2013 w 2010 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE

Lp.

1

Plan

Wykonanie

2

2010

2010

3

4

1. Ilość udzielonych poręczeń

Wykonanie
2010W/2010PL
%
(3:4)*100=5

Plan
2011
6

20

20

100,00

40

20

20

100,00

60

3 007 000,00

2 412 000,00

124,67

4 824 000,00

49 028,00

44 004,00

111,42

89 214,00

6. Przychody finansowe w PLN

207 975,77

243 000,00

85,59

488 358,93

7. Przychody ogółem w PLN

257 003,70

287 004,00

89,55

577 572,93

2.

Ilość udzielonych poręczeń
narastająco

3. Wartość udzielonych poręczeń w PLN
5. Przychód ze sprzedaży netto w PLN

Plan w zakresie ilości udzielonych poręczeń został zrealizowany w 100%,
a w zakresie wartości udzielonych poręczeń plan przekroczono o 25%. W wyniku
udzielonych poręczeń Fundusz osiągnął przychody ze sprzedaży wyższe o 11 % od
planowanych.

Przychody

finansowe

nie

osiągnęły

planowanego

poziomu

z uwagi na niższe oprocentowanie lokat od planowanych a także, krótszy okres
dysponowania środkami z RPO przez Fundusz (od 18.06.2010 r.)
W II półroczu 2010 Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
w Rzeszowie poddał się badaniu ratingowemu, które przeprowadziła niezależna
Agencja Ratingowa EuroRating z siedzibą w Warszawie. W wyniku przeprowadzonego
badania, PFPK Sp. z o.o. w Rzeszowie przyznano poziom ratingu „A-” oraz
perspektywę „pozytywną”. Powyższy poziom ratingu oraz perspektywa obowiązuje od
dnia 20.12.2010 r. Uzyskany przez Fundusz poziom ratingu oznacza: „Niskie
prawdopodobieństwo wystąpienia niewypłacalności. Wysoka wiarygodność
finansowa i zdolność do obsługi zobowiązań. Przeciętna odporność na wpływ
niekorzystnych warunków gospodarczych utrzymujących się przez dłuższy
czas”.
15 grudnia 2010 r. Fundusz złożył w BGK w Warszawie wniosek na wybór
funduszy poręczeniowych w ramach projektu pn. „Reporęczenia szansą na
zwiększenie

finansowania

zewnętrznego

MSP.

Instrument

wsparcia

funduszy
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poręczeniowych w Polsce Wschodniej” realizowanego ze środków Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Wniosek przeszedł
pozytywna ocenę formalną oraz merytoryczną i została podjęta pozytywna decyzja
o udzieleniu PFPK Sp. z o.o. wsparcia ze środków Programu w kwocie prawie
15 mln PLN. Podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji powyższego projektu nastąpi
w czerwcu 2011 r. Obecnie prowadzone są ostateczne ustalenia co do treści umowy,
wyjaśniana jest sprawa związana z zabezpieczeniem umowy, a także kwestia definicji
pomocy de minimis. W powyższych sprawach prowadzone są rozmowy i konsultacje
z BGK w Warszawie, a także biurem prawnym obsługującym Fundusz.

III. DZIAŁALNOŚC OPREACYJNO - FINANSOWA FUNDUSZU w 2010 r.
W

ciągu

roku

2010

obserwowano

nadal

negatywne

skutki

kryzysu

gospodarczego, który rozpoczął się w IV kw. 2009. Ten rok obrachunkowy pokazał
trudności z płynnością finansową w branżach, których działalność była związana
z umowami realizowanymi w euro oraz USD. Szczególne trudności obserwowaliśmy
np. w branży: transportowej, drzewnej i szklarskiej. Poniżej przedstawiono zestawienie
ilości i wartości poręczeń w latach 2008-2010.
Tab. 3 Zestawienie ilości i wartości udzielonych poręczeń w latach 2008-2010
w mln PLN.
2008
Ilość
poręczeń
Wartość
poręczeń

Dynamika %
2008/2007

2009

Dynamika %
2009/2008

2010

Dynanika %
2010/2009

175

138,39

205

117,14

194

94,63

27,78

189,43

31, 96

115,06

33,97

106,27

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2010 r. PFPK Sp. z o.o. w Rzeszowie
udzielił 194 poręczeń wobec 246 poręczeń założonych wg. planu ekonomicznofinansowego na 2010 r. Wartość poręczeń udzielonych to kwota 33,97 mln PLN.
Zestawienie to pokazuje, że mimo spadku ilości udzielonych poręczeń ich wartość
była wyższa od udzielonych w 2009 r. o 6,27 %.
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Na

koniec

2010

r.

Fundusz

dysponował

kapitałem

poręczeniowym

w wysokości 19,57 mln PLN. Przychody z tytułu prowizji od udzielonych poręczeń
wyniosły 565 tys. PLN. Jest to wzrost o ponad 5 % w stosunku do poprzedniego roku.
Przychody finansowe w 2010 r. wyniosły 652,62 tys. PLN i wzrosły o 16,85 %
w stosunku do roku 2009. Średnia wartość prowizji z poręczenia wyniosła
2 912,38 PLN, natomiast średnia wartość poręczenia 175,08 tys. PLN.
Łącznie przychody operacyjne i finansowe w 2010 r. oraz z tytułu
rozwiązanych rezerw wyniosły 1,52 mln PLN.
W 2010 r. Fundusz wypłacił 11 poręczeń o wartości 1,78 mln PLN. W 2010 r.
obserwowaliśmy wśród niektórych przedsiębiorców utrzymujące się pogorszenie
kondycji finansowej . Główny wpływ na ten fakt miała kontynuacja ogólnokrajowego
kryzysu,

który

znalazł

bezpośrednie

przełożenie

na

działalność

operacyjną

przedsiębiorców. Wobec wszystkich wypłaconych poręczeń zostały rozpoczęte
natychmiastowe działania windykacyjne mające na celu odzyskanie należności
Funduszu.
Wobec powyższych faktów na koniec 2010 r. Fundusz wygenerował stratę
w wysokości 600,88 tys. PLN. Jak wcześniej opisano główny wpływ na stratę
finansową Funduszu miał fakt wypłacenia 11 poręczeń o wartości 1,78 mln PLN.
Należy jednak dodać że bardzo istotnym jest fakt, że przychody ze sprzedaży
netto przekraczają i w pełni pokrywają koszty działalności operacyjnej Funduszu. Taka
działalność operacyjna występuje tylko w nielicznych Funduszach, w których BGK
posiada swoje udziały.
Odnosząc się natomiast do wypłaconych poręczeń oraz odzyskanych kwot
PFPK Sp. z o.o. Rzeszów w rankingu 21 Funduszy Regionalnych w całym kraju,
osiąga wyniki lepsze in plus do pozostałych funduszy w szczególności w zakresie
prowadzonych działań windykacyjnych i odzyskanych należności. Optymizmem
nastraja również fakt zahamowania tendencji wypłat w IV kw. 2010 r. a także w I kw.
2011 r., tak w zakresie ilości wypłat jak i ich wysokości.
W wyniku działań windykacyjnych w 2010 r. Fundusz odzyskał poręczenia
w kwocie 523,93 tys. PLN, a narastająco 621,40 tys. PLN.
Działalność operacyjno- finansową Funduszu obrazuje załączone poniżej
zestawienie, które zawiera dane za 2009 r. i 2010 r.
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Tab. 4 Ilość, wartość i przychody z tytułu udzielonych poręczeń, kapitał własny, kapitał poręczeniowy, przychody finansowe wykonanie za 2009 r., 2010 r. oraz wykonanie założeń planu na 2010 r.
Wykonanie
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

2

Dynamika

w 2009 r.

w 2010 r.

3

4

2010/2009
w%
5

Plan

Wykonanie

31.12.2010
6

2010/2010 Plan
w%
7

1. Ilość udzielonych poręczeń

205

194

94,63

246

78,86

2. Ilość udzielonych poręczeń narastająco *

588

782

132,99

834

93,76

31 962 998,95

33 967 192,93

106,27

37 600 000,00

90,34

81 105 411,18

115 072 604,11

141,88

4 999 000,00

4 999 000,00

100,00

4 999 000,00

100,00

10 171 909,36

19 571 029,72

192,40

19 260 645,21

101,61

7. Przychód ze sprzedaży netto w PLN

536 025,34

565 001,62

105,41

639 200,00

88,39

8. Przychody finansowe w PLN

558 497,59

652 623,04

116,85

810 000,00

80,57

9. Przychody ogółem w PLN

1 232 757,85

1 511 581,63

122,62

1 959 200,00

77,15

10. Wynik finansowy netto

- 339 635,77

- 600 879,64

176,92

88 735,85

-

3. Wartość udzielonych poręczeń w PLN
4.

Wartość udzielonych poręczeń narastająco *
w PLN

5. Wartość kapitału zakładowego w PLN
6. Wartość kapitału poręczeniowego w PLN

118 700
000,00

96,94

* od początku funkcjonowania Funduszu
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IV. PLANOWANE DZIALANIA SPÓŁKI W 2011 R.

W 2011 r. Fundusz będzie realizował m . in. następujące działania:
1. Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 na kwotę 10 mln PLN.
2. Działania windykacyjne mające na celu odzyskanie wypłaconych należności
względem dłużników Funduszu.
3. Fundusz na bieżąco prowadził będzie swoją działalność polegającą na udzielaniu
poręczeń, zgodnie z planem działania Funduszu na lata 2011-2013 zatwierdzonym
przez Zgromadzenie Wspólników.

Tab. 5. Plan działania PFPK Sp. z o.o. na 2011 r.
Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

1

2

1. Ilość udzielonych poręczeń
2.

Ilość udzielonych poręczeń
narastająco

3. Wartość udzielonych poręczeń
4.

Wartość udzielonych poręczeń
narastająco

5. Wartość kapitału zakładowego
6. Wartoć kapitału poręczeniowego

Plan 2011

Dynamika

31.12.2011

2011PL/2010%

3

4
214

110,31

996

127,37

37 400
000,00
152 500
000,00
4 999 000,00
19 750
380,32

110,11

132,53
100,00
100,92

7. Przychód ze sprzedaży netto

635 800,00

112,53

8. Przychody finansowe

879 956,00

134,83

1 815 756,00

120,12

9. Przychody ogółem
10. Wynik finansowy netto

179 350,60

-
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4. W dalszym ciągu prowadzone będą rozmowy celem nawiązania współpracy
z kolejnymi bankami, tj. m. in:, PKO BP, Kredyt BankIEM, ING BankIEM, Alior
BankIEM, BS Sokołów, a także z firmą leasingową Betad Leasing z Rzeszowa.

5. Fundusz nadal realizował będzie również umowę na świadczenie usługi
szkoleniowej dla pracowników Funduszy Poręczeniowych zgodnie z dokumentem
przyjętym przez Radę Ministrów w 2009 r. „Kierunki rozwoju funduszy
pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw na lata
2009-2013”. Wobec powyższego faktu pracownicy Funduszu będą uczestniczyć
w cyklu szkoleń podnoszących ich bieżące kwalifikacje pracownicze.
6. W II kw. 2011 r. Fundusz planuje podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji projektu
pn. „Reporęczenia szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP.
Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych w Polsce Wschodniej” w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach którego przyznaniu
Funduszowi limit poręczeniowy na kwotę prawie 15,00 mln zł.
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V. SPRAWOZDANIE FINANSOWA SPÓŁKI ZA 2010 R.
BILANS
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
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I. INFORMACJA

O

ORGANIZACJI

JEDNOSTEK

OCHRONY

ZDROWIA

NADZOROWANYCH PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Samorząd

Województwa

Podkarpackiego

jest

organem

tworzącym

(i nadzorującym) dla 15 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
statutowo

działających

na

terenie

całego

województwa

podkarpackiego.

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej posiadają osobowość prawną
i działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późn. zm.). Przy wszystkich
działają Rady Społeczne.
Zakłady te można podzielić na następujące grupy:
1) pięć

szpitali

wielospecjalistycznych

spełniających

też

funkcję

szpitali

rejonowych (Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, Szpital Wojewódzki
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie i Wojewódzki Szpital im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu),
2) trzy szpitale specjalistyczne - 2 dla psychicznie i nerwowo chorych
(Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego
Kępińskiego w Jarosławiu i Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy) oraz 1 dla chorych na gruźlicę
i choroby płuc (Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie),
3) dwa zakłady zajmujące się leczeniem uzależnień: Wojewódzki Ośrodek
Terapii Uzależnień w Rzeszowie i Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia
Od Alkoholu i Wspóuzależnienia w Stalowej Woli,
4) trzy przychodnie (dwie w Rzeszowie: Wojewódzki Zespół Specjalistyczny
i Obwód Lecznictwa Kolejowego oraz Obwód Lecznictwa Kolejowego
w Przemyślu),
5) jedna stacja pogotowia ratunkowego – Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie,
6) jeden ośrodek medycyny pracy – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Rzeszowie.
Stan organizacyjny nadzorowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przedstawia się następująco:
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1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie,
ul. Szopena 2
Szpital prowadzi działalność leczniczą w 21 oddziałach szpitalnych (w tym
5 - ciu w Podkarpackim Centrum Onkologii), Zespole Przychodni Przyszpitalnych
(9 poradni) oraz Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej. Spośród 21 oddziałów
szpitalnych Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej jest jedynym
Oddziałem tego rodzaju w województwie podkarpackim. Dodatkowo w Szpitalu
funkcjonują jeszcze dwa oddziały kliniczne:
- Kliniczny Oddział Ginekologiczno – Położniczy,
- Oddział Onkologii Klinicznej.
2. Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska
60
Szpital

prowadzi

działalność

leczniczą

w

18

oddziałach

szpitalnych

i w Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych, w skład której wchodzi
27 poradni oraz Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci, w skład której
wchodzi 16 poradni. Wśród Oddziałów szpitalnych 4 stanowią Oddziały kliniczne:
- Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią
Medycyny Nuklearnej,
-

Kliniczny

Oddział

Rehabilitacji

z

Pododdziałem

Wczesnej

Rehabilitacji

Neurologicznej,
- Kliniczny Oddział Pediatrii z Poddziałem Neurologii Dziecięcej,
- Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Wczesnej
Rehabilitacji Narządu Ruchu u Dzieci.
Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią
Medycyny Nuklearnej, Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem
Urazów Kręgosłupa, Oddział Kardiochirurgii, Oddział Neurologii Dziecięcej, Oddział
Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej z Pododdziałem Wczesnej Rehabilitacji Narządu
Ruchu u Dzieci są jedynymi Oddziałami tego rodzaju w województwie podkarpackim.
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3. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska
57
Szpital

prowadzi

działalność

leczniczą

w

20

oddziałach

szpitalnych

i w Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych z 30 poradniami oraz Przychodni
Specjalistycznej dla Dzieci z 10 poradniami.
4. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18
Szpital

prowadzi

działalność

leczniczą

w

21

oddziałach

szpitalnych

i w 26 poradniach specjalistycznych.

5. Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
ul. Szpitalna 1
Szpital prowadzi działalność leczniczą w 14 oddziałach i 39 poradniach.
6. Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2
Zespół

prowadzi

działalność

leczniczą

w

4

oddziałach

szpitalnych

i w Przychodni Specjalistycznej (3 poradnie). Jeden z tych Oddziałów, a mianowicie
Oddział

Chirurgii

Klatki

Piersiowej

jest

jedynym

Oddziałem

tego

rodzaju

w województwie podkarpackim.

7.

Specjalistyczny

Psychiatryczny

Opieki

Zespół

Zdrowotnej

im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, ul. Kościuszki 18
Zespół

prowadzi

działalność

leczniczą

w

8

oddziałach

szpitalnych

i w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego, w skład której wchodzi
6 poradni.

8.

Wojewódzki

Podkarpacki

Szpital

Psychiatryczny

im.

Eugeniusza

Brzezickiego w Żurawicy
Szpital

prowadzi

działalność

leczniczą

w

4

oddziałach

szpitalnych

i 3 poradniach.
9. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie, ul. Siemińskiego 17
Celem

działania

Ośrodka

jest

udzielanie

świadczeń

zdrowotnych

obejmujących terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych oraz terapia osób
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współuzależnionych, a także udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo –
leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym.
Ośrodek usługi swoje świadczy w ramach:
- Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (Poradnia dla
Osób z Problemami Alkoholowymi i Poradnia dla Osób Współuzależnionych),
- Przychodni Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych.
10. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia
w Stalowej Woli, ul. Dąbrowskiego 7
Celem

działania

Ośrodka

jest

udzielanie

świadczeń

zdrowotnych

obejmujących terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych oraz terapia osób
współuzależnionych, a także udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo –
leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym.
Ośrodek usługi swoje świadczy w dwóch oddziałach:
- Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
- Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
11. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie, ul. Warzywna 3
Celem

działania

Zespołu

jest

udzielanie

ambulatoryjnych

świadczeń

zdrowotnych z zakresu specjalistycznej opieki medycznej.
Zespół swoje usługi medyczne świadczy w 14 Wojewódzkich Przychodniach
Specjalistycznych oraz wydzielonych poradniach, Zakładach: Medycyny Nuklearnej,
Rehabilitacji Leczniczej, Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej i Diagnostyki
Obrazowej.

12. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie s.p.z.o.z., pl. Dworcowy 2
Zadaniem Obwodu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1) podstawowej opieki zdrowotnej,
2) specjalistycznej opieki zdrowotnej.
Obwód swoje usługi medyczne świadczy w poradni podstawowej opieki
medycznej i 12 poradniach specjalistycznych.
13. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu s.p.z.o.z., ul. Sportowa 6
Zadaniem Obwodu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
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1) podstawowej opieki zdrowotnej,
2) specjalistycznej opieki zdrowotnej.
Obwód swoje usługi medyczne świadczy w 4 poradniach podstawowej opieki
zdrowotnej i 12 poradniach specjalistycznych.

14.

Wojewódzka

Stacja

Pogotowia

Ratunkowego

w

Rzeszowie,

ul. Poniatowskiego 4
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie swoje zadania
statutowe realizuje poprzez:
1) dwa Oddziały Pomocy Doraźnej (karetki stacjonują w Rzeszowie i Dynowie),
które swoim zasięgiem obejmują miasto Rzeszów, powiat rzeszowski i niektóre
miejscowości powiatu przemyskiego, kolbuszowskiego i brzozowskiego.
2) Oddział Opieki Paliatywno-Hospicyjnej wraz z Poradnią Opieki Paliatywnej
i Leczenia Bólu oraz Zespołem Opieki Domowej.
15. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120
Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań z zakresu medycyny pracy.
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie swoje zadania statutowe
realizuje poprzez:
1)

Dział

Konsultacyjno

–

Diagnostyczny,

w

którym

działa

5

poradni

specjalistycznych,
2) Dział Profilaktyczno – Leczniczy, w którym działa 9 poradni specjalistycznych.
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II.

INFORMACJA

ZDROWIA

O

SYTUACJI

NADZOROWANYCH

FINANSOWEJ
PRZEZ

JEDNOSTEK

SAMORZĄD

OCHRONY

WOJEWÓDZTWA

PODKARPACKIEGO ZA 2010 R.
Dane liczbowe za 2010 r. nie w każdej jednostce zostały zweryfikowane przez
biegłego rewidenta (w części zakładów trwa badanie bilansu).
Za 2010 r. wynik dodatni wypracowany został przez WSPR w Rzeszowie 511,3 tys.
zł oraz WOMP w Rzeszowie, OLK w Rzeszowie, WOTU w Rzeszowie i WOTUAiW
w Stalowej Woli.
Największe straty poniosły szpitale w Przemyślu (14.294,4 tys. zł), Nr 2 w Rzeszowie
(11.011,1 tys. zł) oraz Tarnobrzegu (6.871,6 tys. zł) i SZGiChP w Rzeszowie (3.795,2
tys. zł).
Zobowiązania wymagalne za 2010 r. nie wystąpiły w WSS w Rzeszowie, SPZOZ
w Jarosławiu, WSPR w Rzeszowie, WZS w Rzeszowie, a także WOMP
w Rzeszowie, OLK w Rzeszowie, OLK w Przemyślu, WOTU w Rzeszowie
i WOTUAiW w Stalowej Woli.
Największe zobowiązania wymagalne posiadają szpitale Nr 2 w Rzeszowie (22.303,4
tys. zł), Przemyślu (16.968,8 tys. zł), i Tarnobrzegu (6.361,9 tys. zł)
Szczegółowe zestawienie kosztów, przychodów, zobowiązań (ogółem,
długoterminowych i wymagalnych) oraz wyników finansowych zawiera poniższa
tabela.
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ROK
Lp

31.12.2009r.

Nazwa jednostki

Koszty ogółem
( w tys. zł)

Przychody ogółem
( w tys. zł)

Zobowiązania
ogółem
( w tys.)

Zobowiązania
długoterminowe
( w tys.)

Zobowiązania
wymagalne
( w tys. zł)

31.12.2010r.

Wynik finansowy
( w tys. zł)
zysk

2009

strata

129 663,6

126 999,6

11 225,9

0,0

0,0

0,0

-2 664,1

138 172,0

128 905,0

12 296,0

0,0

0,0

0,0

-9 267,0

203 801,7

202 346,8

59 864,1

6 558,2

16 969,3

0,0

-1 454,9

213 713,0

202 701,8

78 367,0

16 424,8

22 303,4

0,0

-11 011,1

121 217,2

107 191,9

47 114,1

20 339,0

11 178,8

0,0

-14 025,4

107 177,5

92 883,1

52 804,6

18 838,3

16 968,8

0,0

-14 294,4

101 205,9

101 686,8

39 261,6

25 960,1

1,9

480,9

0,0

95 659,0

92 726,0

42 654,2

25 333,0

7,8

0,0

-2 933,0

58 465,0

50 084,7

11 950,3

62 1

5 921,3

0,0

-8 380,2

55 957,4

49 085,8

14 872,0

1 666,6

6 361,9

0,0

-6 871,6

26 890,2

22 962,1

7 119,9

1 500,0

3 211,6

0,0

-3 928,1

26 370,5

22 575,3

6 291,8

2 750,0

3 969,1

0,0

-3 795,2

26 532,7

26 859,4

3 629,2

0,0

522,0

326,7

0,0

25 700,8

25 449,3

3 254,5

0,0

0,0

0,0

-251,5

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

1.
2010

2009
2.

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św.
Jadwigi Królowej w Rzeszowie

2010
2009
3.
2010

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio
w Przemyślu

2009
4.
2010
2009
5.
2010

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im.
Jana Pawła II w Krośnie

Wojewódzki Szpital im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej
w Tarnobrzegu

2009
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy
i Chorób Płuc w Rzeszowie

6.
2010

2009
7.
2010

Specjalistyczny Psychiatryczny
Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof.
Antoniego Kępińskiego
w Jarosławiu

9
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ROK
Lp

31.12.2009r.

Nazwa jednostki

Koszty ogółem
( w tys. zł)

Przychody ogółem
( w tys. zł)

Zobowiązania
ogółem
( w tys.)

Zobowiązania
długoterminowe
( w tys.()

Zobowiązania
wymagalne
( w tys. zł)

31.12.2010r.
2009

zysk

strata

13 607,0

12 778,8

1 480,7

0,0

76,0

0,0

-828,2

13 507,1

12 678,2

1 640,5

0,0

5,4

0,0

-828,9

21 050,3

21 931,6

2 565,4

183 3

0,0

881,3

0,0

22 287,2

22 798,6

2 729,4

16,7

0,0

511,3

0,0

6 495,3

6 440,5

386,2

11,5

0,2

0,0

-54,7

6 613,0

6 622,9

364,1

0,0

0,0

9,9

0,0

20 919,0

20 388,1

3 193,6

889,4

0,0

0,0

-531,0

20 669,4

19 989,0

1 244,1

757,6

0,0

0,0

-680,4

Obwód Lecznictwa Kolejowego
w Rzeszowie

3 417,9

3 602,5

319,1

0,0

0,0

184,6

0,0

3 391,7

3 420,3

308,2

0,0

0,0

28,6

0,0

Obwód Lecznictwa Kolejowego
w Przemyślu

5 943,5

5 946,0

675,6

0,0

0,0

2,5

0,0

5 662,9

5 642,9

534,6

0,0

0,0

0,0

-20,0

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnień w Rzeszowie

1 144,7

1 295,1

141,8

0,0

0,0

150,4

0,0

1 139,5

1 140,7

138,3

0,0

0,0

1,2

0,0

2 644,3

2 637,9

379,4

0,0

0,0

0,0

-6,4

2 469,9

2 471,2

398,3

0,0

0,0

1,3

0,0

Razem:2009

742 998,3

713 151,5

189 307,0

55 503,6

37 881,0

2 026,3

-31 873,1

Razem:2010

738 490,9

689 090,1

217 897,6

65 787 ,0

49 616,4

552,3

-49 953,1

8.
2010
2009

9.

Wynik finansowy
( w tys. zł)

Wojewódzki Podkarpacki Szpital
Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza
Brzezickiego w Żurawicy

Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Rzeszowie

2010
2009

Wojewódzki Ośrodek Medycyny
Pracy w Rzeszowie

2010
10
2009

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny
w Rzeszowie

2010
11
2009
12

2010
2009

13

2010
2009

14

2010
2009
2010

Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnień od Alkoholu i
Współuzależnienia w Stalowej Woli

15
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III. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTEK OCHRONY ZDROWIA NADZOROWANYCH PRZEZ SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2011 R.

L.p
Nazwa jednostki

Koszty ogółem

Przychody

Zobowiązania
ogółem

Zobowiązania Zobowiązania
długoterminowe wymagalne

Wynik finansowy

zysk

strata

1.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
Fryderyka Chopina w Rzeszowie

33 509 808

24 935 394

12 179 228

0

0

0

-8 574 414

2.

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie

55 920 615

46 533 621

100 315 453

15 951 600

30 627 843

0

-9 386 994

3.

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio
w Przemyślu

29 588 804

25 360 015

57 044 579

18 838 323

20 792 468

0

-4 228 789

4.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki
im. Jana Pawła II w Krośnie

28 018 424

23 415 622

40 577 237

24 601 000

1 220 965

0

-4 602 802

5.

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu

15 221 073

12 906 491

16 942 323

1 416 667

7 731 418

0

-2 314 582

6.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rzeszowie

6 182 363

5 606 151

10 813 414

5 250 000

2 537 132

0,

-576 212

7.

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki
Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego
w Jarosławiu

7 177 929

6 851 635

4 713 181

0

134 173

0

-326 294

8.

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

3 758 073

3 147 923

1 896 637

0

118 506

0

-610 150

9.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Rzeszowie

5 758 632

6 154 780

2 480 152

16 660

0

396 148

0
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L.p

Nazwa jednostki

Koszty ogółem

Przychody

Zobowiązania
ogółem

Zobowiązania Zobowiązania
długoterminowe wymagalne

Wynik finansowy

Zysk

Strata

10. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Rzeszowie

1 370 024

1 433 202

415 171

0

0

63 178

0

11. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

4 622 319

4 551 096

2 790 410

782 663

0

0

-71 223

12. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie

829 053

798 029

319 514

0

554

0

-31 024

13. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu

1 385 457

1 335 166

561 182

0

0

0

-50 291

14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
w Rzeszowie

325 461

347 041

128 795

0

0

21 580

0

15. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od
Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

554 011

613 220

248 068

0

0

59 209

0

194 222 046

163 989 386

251 425 344

66 856 913

63 163 059

540 115

-30 772 775

razem

Za pierwszy kwartał 2011 r. dodatni wynik finansowy występuje w 4 jednostkach, największy zysk posiada WSPR w Rzeszowie
(396 148 zł).
Pozostałe zakłady poniosły straty. Największe straty wystąpiły w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie (9 386 994 zł), WSS im
F.Chopina w Rzeszowie (8 574 414 zł), Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie (4 602 802 zł) i Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu
(4 228 789 zł).
Zobowiązania wymagalne nie występują w 7 zakładach.
Największe zobowiązania wymagalne posiada Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie (30 627 843 zł) i Szpital Wojewódzki
w Przemyślu (20 792 468 zł).
12
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IV. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH W 2010 R. NADZOROWANYM
ZAKŁADOM OPIEKI ZDROWOTNEJ.

l.p.

Nazwa podmiotu
klasyfikacja:

Wysokość dotacji

Nazwa zadania

Szpitale ogólne wydatki
bieżące
1

38 512,07

Programy zdrowotne
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny
w Rzeszowie

2

Naprawa tomografu komputerowego

635 041,97

razem Szpital

673 554,04
49 500,00

Programy zdrowotne
Szpital Wojewódzki Nr 2
Remont oddziału chirurgii ogólnej
w Rzeszowie

364 659,21
414 159,21

razem Szpital
3

Sz. Przemyśl

Programy zdrowotne

48 279,37

4

Gruźlica Rzeszów

Programy zdrowotne

29 194,80

5

Szpital w Krośnie

Programy zdrowotne

45 266,35
1 210 453,77

RAZEM SZPITALE OGÓLNE wydatki bieżące

2

3

4

Specjalistyczny Zespół
Woj.
Szpital Wojewódzki Nr 2 w
Gruźlicy i Chorób Płuc w Szpital w
Rzeszowie
Rzeszowie
Przemyślu

1

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w
Rzeszowie

Szpitale ogólne wydatki majątkowe
Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego
wraz zakupem wyposażenia

Centrum Onkologii
675 000,00

Modernizacja (zmiana lokalizacji) pomieszczeń dla Noworodków z
Intensywną Opieką Medyczną

2 015 000,00

razem Szpital

2 690 000,00

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w
Rzeszowie

10 021 935,00

Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w
Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie

952 584,53

Zakup czterech respiratorów

359 520,00

razem Szpital

Zakup dwóch ambulansów sanitarnych
Przebudowa przeszklenia klatki schodowej w części północno
zachodniej budynku głównego wraz z podjazdem dla karetek
Zakup sprzętu w ramach Narodowego Programu Zwalczania
Chorób Nowotworowych
razem Szpital

11 334 039,53

600 000,00

815 523,99

80 240,34
895 764,33
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l.p.

Nazwa podmiotu
klasyfikacja:

Wysokość dotacji

Nazwa zadania

Szpitale ogólne wydatki
bieżące
Rozbudowa
i
modernizacja
Wojewódzkiego
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Wojewódzki Szpital w
Krośnie

5

Szpitala
6 350 000,00

Dostosowanie budynku pod potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych,
Oddziału Odwykowego i Poradni Odwykowej

7 240 000,00

razem Szpital
Rozbudowa i
Tarnobrzegu

Woj.. Szpital w
Tarnobrzegu

6

modernizacja

Wojewódzkiego

Szpitala

w

Przebudowa pawilonu "B" na potrzeby powstającego Centrum
Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich
Tarnowskiej w Tarnobrzegu
razem Szpital
Razem § 6220

Razem
Woi. Szpital w Krośnie
RAZEM SZPITALE
wydatki majątkowe

OGÓLNE

890 000,00

Program norweski

515 801,00

864 163,46
1 379 964,46
24 139 768,32
80 776,02

24 220 544,34
25 430 998,11

SZPITALE OGÓLNE OGÓŁEM

8

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny Żurawicy

7

SP ZOZ w Jarosławiu

Lecznictwa Psychiatryczne wydatki majątkowe
Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 3

3 300 000,00

Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 2

311 677,12

Zakup pierwszego wyposażenia dla Izby Przyjęć i Oddziału
Psychiatrycznego Budynku Nr 3

200 000,00

razem Szpital

3 811 677,12

Poprawa jakości lecznictwa specjalistycznego w zakresie
psychiatrii stacjonarnej poprzez modernizację i rozbudowę
obiektów
Wojewódzkiego
Podkarpackiego
Szpitala
Psychiatrycznego w Żurawicy

3 108 204,38

Dokończenie prac związanych z modernizacją budynku nr 4 Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu (modernizacja
kuchenki oddziałowej, jadalni dla pacjentów, stworzenie
pomieszczeń terapeutycznych dla pacjentów leczonych odwykowo
wraz z robotami adaptacyjnymi - realizacja nakazów Sanepidu).

150 000,00

Wykonanie prac projektowych oraz robót modernizacyjnych i
ulepszeń w budynku przy ul. Focha 31 w Przemyślu. Docieplenie
budynku, zakończenie prac modernizacyjnych wewnątrz budynku,
modernizacja instalacji c.o., wykonanie dodatkowych miejsc
postojowych i dojść do budynku, wykonanie ogrodzenia terenu.

razem Szpital

RAZEM LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE

800 000,00
4 058 204,38
7 869 881,50
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Nazwa podmiotu
klasyfikacja:

l.p.

Nazwa zadania

Wysokość dotacji

Szpitale ogólne wydatki
bieżące

ambulatoryjne

OLK w
WZS w
Rzeszowie Rzeszowie

Lecznictwo
wydatki bieżące

Programy zdrowotne

50 000,00

Remont wymiennika ciepła

70 000,00

Remont dachu, kominów i instalacji odgromowej
97 249,66

Razem lecznictwo
ambulatoryjne
wydatki bieżące

217 249,66

WZS w
Rzeszowie

Lecznictwo
ambulatoryjne
wydatki majątkowe
Modernizacja budynku i pomieszczeń poradni Wojewódzkiego
Zespołu Specjalistycznego przy ul. Hetmańskiej 120 w Rzeszowie
90 000,00

RAZEM LECZNICTWO AMBULATORYJNE - wydatki majątkowe
OGÓŁEM LECZNICTWO AMBULATORYJNE

90 000,00
307 249,66

Szpital Wojewódzki Nr 2 w
Rzeszowie

Ratownictwo
Medyczne
Zakup i uruchomienie urządzenia Rezonansu Magnetycznego
wraz
z
oprogramowaniem
PACS/RIS
oraz
adaptacja
pomieszczeń” dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Szpitala BUDŻET PAŃSTWA
Razem

500 000,00

RAZEM
RATOWNICTWO
MEDYCZNE

500 000,00
WOMP w
Rzeszowie

10

Realizacja zadań statutowych z zakresu medycyny pracy

1 230 000,00

Realizacja zadań zleconych z zakresu medycyny pracy

1 024 626,60
2 254 626,60

RAZEM MEDYCYNA PRACY
11

500 000,00

Pozostała
działalność

Realizacja postanowień sądowych dotyczy przewozu chorych do
szpitali psych.

RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

5 809,37
5 809,37
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Nazwa zadania
OGÓŁEM

Wysokość dotacji
36 368 565,24

RAZEM

1 166 950,84

w tym: wydatki bieżące (remonty)

260 752,59

programy zdrowotne

2 254 626,60

zadania statutowe i zlecone WOMP

5 809,37

dowóz do szpitali psychiatrycznych
inwestycje WPI

28 782 688,37
3 816 961,45

pozostałe inwestycje

80 776,02

program norweski

RAZEM
(zadania
własne
samorządu)

36 368 565,24

W 2010 r. Samorząd Województwa Podkarpackiego udzielił dotacji zakładom opieki
zdrowotnej na łączna kwotę 36.368.565,24 zł, z przeznaczeniem w szczególności na:
- lecznictwo szpitalne ogólne – 25.430.998,11 zł,
- lecznictwo psychiatryczne – 7.869.881,50 zł,
- lecznictwo ambulatoryjne – 307.249,66 zł,
- medycynę pracy – 2.254.626,60 zł,
- ratownictwo medyczne – 500.000 zł.
Ze środków tych finansowano programy zdrowotne, zakup sprzętu medycznego, prace
remontowo – modernizacyjne i inwestycyjne.
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V. PLAN DOTACJI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DLA SPZOZ NA ROK 2011.

l.p.

Podmiot
otrzymujący dotacje

Przeznaczenie dotacji

Kwota

3

4

Sz.
Przemyśl
Gruźlica
Rzeszów

2

Szpital w
Krośnie

1

Szpital Wojewódzki
Nr 2 w Rzeszowie

Szpitale ogólne wydatki bieżące
Programy zdrowotne
Wykonanie robót remontowych Oddziału Chirurgii Ogólnej w
budynku położonym w Rzeszowie przy ul.Lwowskiej 60

20 000

1 245 113

Razem
1 265 113
Programy zdrowotne
Razem
Programy zdrowotne

30 000
30 000
30 000

Razem
30 000
Programy zdrowotne

30 000

Razem

30 000

RAZEM SZPITALE OGÓLNE wydatki bieżące

1 355 113

1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w
Rzeszowie

Szpitale ogólne wydatki majątkowe
102 310

Rozbudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum
Onkologii wraz zakupem wyposażenia

484 610

Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynkach
głównych Szpitala ("A:" "BG" i "B") wraz z Centralną
sterylizacją i wyposażeniem)

1 787 753

Modernizacja (zmiana lokalizacji) pomieszczeń dla
Oddziału Noworodków z Intensywną Opieką Medyczną

24 006

Razem
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w
Rzeszowie

Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie

2

Modernizacja i rozbudowa budynku "D"

Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie

2 398 679

14 269 515

9 096 617

Termomodernizacja obiektów i infrastruktury Szpitala
Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie

600 000

Modernizacja i doposażenie Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w
Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego

615 300

Zwiększenie dostępności do świadczeń oferowanych przez
Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie poprzez zakup
wyposażenia oraz prace modernizacyjne

721 617

Razem

25 303 049
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l.p.

Podmiot
otrzymujący dotacje

Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu

Specjalistyczny
Zespół Gruźlicy i
Chorób Płuc w
Rzeszowie

Woj. Szpital w
Przemyślu

3

4

Powiat Brzozów

7

Woj.. Szpital w Tarnobrzegu

Wojewódzki Szpital w
Krośnie

5.

6

Przeznaczenie dotacji

Zakup aparatury medycznej tj. laparoskopu oraz sondy
scyntylacyjnej
Razem
Zakup sprzętu w ramach Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych

Kwota

1 188 929

300 000
1 488 929

117 000

Razem
117 000
Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala
Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
22 000 000
Dostosowanie budynku pod potrzeby Poradni Chorób
Zakaźnych, Oddziału Odwykowego i Poradni Odwykowej

1 101 581

Razem
23 101 581
Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala w
Tarnobrzegu

1 764 573

Przebudowa pawilonu "B" na potrzeby powstającego
Centrum Onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

910 717

Zwiększenie efektywności energetycznej Wojewódzkiego
szpitala w Tarnobrzegu poprzez termomodernizację
budynków F1, E oraz instalację wymienników ciepła

258 754

Razem

2 934 044

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek
Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza na realizację zadania:
”Rozbudowa z przebudową budynku Hotelowca”

5 000 000

Pomoc finansowa

5 000 000

RAZEM SZPITALE OGÓLNE - wydatki majątkowe

60 343 282

SZPITALE OGÓLNE OGÓŁEM

61 698 395

1

Razem
lecznictwo
ambulatoryjne wydatki bieżące

Wojewódzki
Podkarpacki
Szpital
Psychiatryczny
Żurawicy

Lecznictwo psychiatryczne wydatki
bieżące
Programy zdrowotne

30 000

Razem
30 000

30 000
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l.p.

Podmiot
otrzymujący dotacje

Przeznaczenie dotacji

Kwota

1

2

Wojewódzki
Podkarpacki Szpital SP ZOZw
Psychiatryczny
Jarosławiu
Żurawicy

Lecznictwa Psychiatryczne wydatki majątkowe
Modernizacja i rozbudowa budynku Nr 3

3 300 000

Razem
3 300 000
Poprawa jakości lecznictwa specjalistycznego w zakresie
psychiatrii stacjonarnej poprzez modernizację i rozbudowę
obiektów Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala
Psychiatrycznego w Żurawicy

1 900 000

Razem

1 900 000

Razem lecznictwo ambulatoryjne - wydatki majątkowe

5 200 000

RAZEM LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE

5 230 000

1

WZS w
Rzeszowie

Lecznictwo ambulatoryjne wydatki
bieżące
Programy zdrowotne

30 000

Razem

30 000

Razem
lecznictwo
ambulatoryjne wydatki bieżące

30 000

Lecznictwo
ambulatoryjne
wydatki
majątkowe
WZS w
Rzeszowie

1

Modernizacja budynku i pomieszczeń poradni
Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego przy ul.
Hetmańskiej 120 w Rzeszowie

150 000

Razem

150 000

RAZEM LECZNICTWO AMBULATORYJNE - wydatki majątkowe
OGÓŁEM LECZNICTWO AMBULATORYJNE

180 000

1

Woj. Szpital
w Przemyślu

Ratownictwo
Medyczne

WOMP w
Rzeszowie

RAZEM
RATOWNICTWO
MEDYCZNE
1

RAZEM MEDYCYNA PRACY

Zakup ambulansu sanitarnego specjalistycznego
wyposażeniem BUDŻET PAŃSTWA
Razem

z
200 000
200 000

Realizacja zadań statutowych z zakresu medycyny pracy

1 180 000

Realizacja zadań zleconych z zakresu medycyny pracy

1 150 050

Programy zdrowotne

30 000
2 360 050
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l.p.

1

Podmiot
otrzymujący dotacje

Przeznaczenie dotacji

Pozostała działalność Realizacja postanowień sądowych dotyczy przewozu
chorych do szpitali psych.

RAZEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
OGÓŁEM

10 000
10 000

RAZEM

69 678 445

w tym: wydatki bieżące (remonty)
programy zdrowotne
zadania statutowe i zlecone WOMP
dowóz do szpitali psychiatrycznych
inwestycje WPI
pozostałe inwestycje
program norweski
pomoc finansowa dla powiatów
RAZEM (zadania
własne samorządu)
Dotacja z budżetu
Państwa

Kwota

1 245 113
200 000
2 330 050
10 000
59 554 665
1 138 617
0
5 000 000

69 478 445
851-148
200 000

OGÓŁEM dział 851

69 678 445
OSP w Bezmiechowej

4 500

Na 2011 r. z budżetu Województwa Podkarpackiego na dotacje dla zakładów opieki
zdrowotnej planuje się wydatkować kwotę 69.478.445 zł, z przeznaczeniem w szczególności
na:
- lecznictwo szpitalne ogólne – 61.698.395 zł,
- lecznictwo psychiatryczne – 5.230.000 zł,
- lecznictwo ambulatoryjne – 180.000 zł,
- medycynę pracy – 2.360.050 zł,
- ratownictwo medyczne – 200.000 zł.
W porównaniu do wydatków w 2010 r. za ochronę zdrowia w bieżącym roku przeznaczono
o 92% więcej środków finansowych.
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VI. NADWYKONANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W LATACH 2008-2010
KWOTA NADWYKONAŃ ZA ROK:

ŁĄCZNA KWOTA
NADWYKONAŃ

NAZWA JEDNOSTKI
2008

2009
10 749 912,01

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka
Chopina w Rzeszowie

21 197 971,70
dążenie do zawarcia ugody

otrzymanie od NFZ - 8 290 999,78

22 414 149,34

złożony pozew do Sądu

10 345 701,83

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła zapłacono 1 901 925,00 rozwiązano
II w Krośnie
rezerwę -

22 456 563,27
do

5 583 348,29

19 535 617,80

3 485 123,61

kompletowanie dokumentacji
złożenia pozwu

złożony pozew do Sądu

49 159 809,12

8 833 781,59
wezwanie przesądowe do POW
NFZ

złożony pozew do Sądu
5 469 023,63

dążenie do zawarcia ugody

kompletowanie dokumentacji
złożenia pozwu

złożony pozew do Sądu

356 134,38
Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu

10 448 059,69

brak

12 580 096,29
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie

2010

do

9 068 471,90

3 567 098,63
1 241 961,30

2 893 515,99

Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich
została częściowo uregulowana w
Tarnowskiej w Tarnobrzegu
kwocie 420 000,00 przez NFZ w toczy się postępowanie sądowe
ramach podpisanej ugody i rezygnacji
z dalszego dochodzenia należności
przez Szpital

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
w Rzeszowie

1 848 138,00

1 396 342,31

NFZ odesłał faktury nie zgadzając
się na ich zapłatę

5 531 819,60

1 229 691,60

brak

3 077 829,60
toczy się postępowanie sądowe

planuje się przygotowanie pozwu
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Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki
Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w
podpisano
Jarosławiu
22 244,04
Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie

711 023,18
ugody

na

kwotę

-

13 614,10

401 092,88

19 433,85

1 490 964,90

brak

32 013,56

2 740 334,45

1 051 295,52

312 399,46

podpisana ugoda z NFZ na łączną kwotę 294 000,00

129 895,09

647 065,98

Tabela przedstawia wykonane usługi medyczne ponad limit ustalony umową z NFZ w 8 szpitalach i Wojewódzkim Zespole
Specjalistycznym w Rzeszowie. Ogółem za lata 2008 – 2010 w/w jednostki posiadają niezapłacone przez NFZ nadwykonania na
łączną kwotę 110 145 793,7 zł. Największe występują w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie i wynoszą 49 159 809,12 zł.
Tabela przedstawia również działania, jakie podejmują jednostki celem odzyskania należności i kwoty uzyskane w wyniku
zawartych z NFZ ugód.

22

wróć
VII. LICZBA LECZONYCH PACJENTÓW I OBŁOŻENIE ŁÓŻEK W 2010 R.
2008
Lp.

R

2009

JEDNOSTKA OCHRONY ZDROWIA

2010

Liczba leczonych

Obłożenie (w %)

Liczba leczonych

Obłożenie (w
%)

Liczba
leczonych

Obłożenie
(w %)

1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.F.Chopina w Rzeszowie

55 376

79

52 352

76

48 563

72

2

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

44 672

83

47 350

85

44 558

82

3

Wojewódzki Szpital im.Św.Ojca Pio w Przemyślu

33 879

71

33 492

68

30 648

63

4

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

33 622

76

31 102

70

28 762

66

5

Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskiej z Tarnowskiej w Tarnobrzegu

17 337

72

17 257

69

16 994

67

6

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie

4 121

73

4 477

77

4 351

71

7

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof.
Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu

3 307

103

3 367

105

3 067

98

8

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza
Brzezickiego w Żurawicy

3 821

88

3676

100

2679

91

9

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie

768

72

839

76

770

75

10

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i
Współuzależnienia w Stalowej Woli

404

109

387

98

396

98

A

Z

E

M

197 307

194 299

180 788

Spadek liczby leczonych pacjentów w 2010 r. względem lat ubiegłych, jak też mniejsze obłożenie łóżek szpitalnych stanowi konsekwencję niższych kontraktów
z NFZ.
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VIII. INFORMACJA NT. KOLEJEK OCZEKUJĄCYCH PACJENTÓW – stan na
31.12.2010 r.

Lp.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Szpital /hospitalizacja na Oddziałach, zabiegi, świadczenia
w poradniach/

Liczba
pacjentów
oczekujących

Czas
oczekiwania
(w dniach)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
- Oddział Okulistyki
4242
474
- Oddział Otolaryngologii
589
239
- Oddział Chirurgii Onkologiczna
198
68
- Oddział Chirurgii Ogólnej
35
155
Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie
- Oddział Kardiochirurgii
218
300
- Oddział Pediatryczny
367
57
- Oddział Chirurgii Ogólnej
62
75
- Oddział Kardiologii
67
44
- Oddział Neurologii
37
66
Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
- Oddział Okulistyki
38
34
- Oddział Reumatologiczny
41
25
- Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Dziennej Rehabilitacji
43
60
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
- zabiegi okulistyczne – zaćma
3812
997
- endoprotezoplastyka stawu biodrowego
309
474
- endoprotezoplastyka stawu kolanowego
70
488
- artroskopia
93
186
- Oddział Otolaryngologii
554
288
Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskiej z Tarnowskiej w Tarnobrzegu
- Oddział Reumatologii
193
93
- Pracownia USG
20
86
- Tomografia komputerowa
6
118
- Oddział Chirurgii Dziecięcej
9
17
- Pracownia Rehabilitacji
30
43
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. A.Kępińskiego
w Jarosławiu
- świadczenia w Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej
19
34
- świadczenia w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu
26
24
- fizjoterapia ambulatoryjna
989
146
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. E.Brzezickiego
w Żurawicy
- Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
392
126
Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie
- świadczenia w zakresie kardiologii / poradnia
2447
81
- świadczenia w zakresie endokrynologii / poradnia
1644
62
- świadczenia w zakresie neurologii / poradnia
826
38
- świadczenia w zakresie ortodoncji / poradnia
800
85
- świadczenia w zakresie nefrologii / poradnia
111
85
Wojewódzka Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie
- rehabilitacja lecznicza
296
27
- Poradnia Urologiczna
34
26
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli
- Oddział Terapii Uzależnień
143
59
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Lp.

11.

12.

13.

Szpital /hospitalizacja na Oddziałach, zabiegi, świadczenia
w poradniach/

Liczba
pacjentów
oczekujących

Czas
oczekiwania
(w dniach)

20
29
29

65
14
22

867
174

489
47

13
120
15

5
7
3

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie
- fizykoterapia
- poradnia otolaryngologiczna
- poradnia ortopedyczna
Obwód Lecznictwa Kolejowego w Przemyślu
- świadczenia ogólnostomatologiczne
- zabiegi fizjoterapeutyczne
Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie
- poradnia alergologiczna
- poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
- poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej

Kolejki oczekujących pacjentów wynikają z limitów przyjęć określonych wartościami
kontraktów zawartych przez poszczególne zoz – y z NFZ.
Najdłuższe kolejki oczekujących pacjentów dotyczą:
- zabiegów okulistycznych (zaćma) w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie – 997 dni,
w WSS im. F.Chopina - 474 dni,
- endoprotezo plastyki prawie 500 dni w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie,
- świadczeń stomatologicznych – 489 dni w OLK w Przemyślu,
- otolaryngologii prawie 300 dni w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie i 239 dni w WSS
im. F.Chopina,
- kardiochirurgii – 300 dni w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

25

wróć

IX. INFORMACJA O POZIOMIE ZATRUDNIENIA – stan na 31.12.2010 r.
Lp

Grupa zawodowa

1) W.SZ.S Rzeszów

2) Sz.W.
Nr 2 Rzeszów

3) W.Sz.
Przemyśl

4)
W.Sz.P. Krosno

5) W.
Sz.Z. Tg

6) S.Z.G. i
Ch.P
Rzeszów

7) S.P.
ZOZ
Jarosław

8)
W.P.Sz.P
Żurawica

9) WSPR
Rzeszów

10)
WOMP
Rz - w

11)
W.Z.S Rz
-w

12) O.L.K
Rz - w

13) O.L.K
Przemyśl

14)
WOTU
Rzeszów

15)
WOTU A
i W - St.
Wola

RAZEM

Lekarze, w tym:

70,63

148,75

125,95

121,39

56,30

23,20

28,012

13,00

3,51

13,00

18,47

2,00

18,61

1,00

1,575

645,40

z II stop. spec.

68,48

139,75

88,25

99,39

44,30

23,20

15,087

10,00

0,76

10,00

9,47

1,00

8,00

0,00

1,250

518,94

z I stop. spec.

2,15

1,00

6,70

7,00

0,00

0,00

5,425

0,00

1,75

2,00

3,25

1,00

7,08

1,00

0,325

38,68

bez specjalizacji

0,00

8,00

31,00

15,00

12,00

0,00

7,50

3,00

1,00

1,00

5,75

0,00

3,53

0,00

0,000

87,78

1.

2.

Lekarze stażyści

21,00

18,00

3,00

5,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,00

3.

Lekarze rezydenci

63,00

96,00

9,00

23,00

8,00

3,00

0,00

0,00

0,00

2,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208,00

4.

Lekarze na kontraktach

44,00

70,00

0,00

6,00

26,18

2,25

0,00

0,00

34,00

0,00

43,85

3,75

0,00

0,00

0,00

230,03

5.

Farmaceuci

5,50

5,00

2,00

2,00

2,00

1,00

0,665

0,53

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,95

6.

Inny personel z wyż.
wykszałceniem

26,00

65,89

31,00

38,75

69,44

14,40

41,45

17,83

1,26

14,00

41,18

2,00

5,00

15,00

11,00

394,20

Średni personel medyczny, w
tym:

761,05

1 096,70

713,00

742,83

396,60

150,00

212,625

110,50

158,00

33,25

102,50

23,00

53,22

2,00

7,00

4 562,28

Pielęgniarki

419,50

710,50

432,00

485,33

257,75

109,00

157,00

72,50

37,00

13,25

31,00

11,00

20,86

0,00

6,00

2 762,69

Położne

145,00

124,00

71,00

79,00

38,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

7,00

1,00

1,80

0,00

0,00

471,80

10,00

9,00

2,00

6,00

4,00

2,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,00

110,60

125,20

89,00

97,50

35,85

26,00

16,875

3,00

9,00

12,00

23,75

7,00

20,03

0,00

0,00

575,81

Pozostały personel średni medyczny

75,95

128,00

119,00

75,20

61,00

13,00

37,750

35,00

107,00

8,00

40,75

4,00

10,53

2,00

1,00

718,18

Personel niższy medyczny, w
tym:

7,50

31,00

81,75

15,00

109,50

8,00

115,00

50,75

27,00

0,00

1,00

0,00

1,00

0,00

3,00

450,50

Sanitariusze

0,00

3,00

11,00

0,00

5,00

0,00

58,00

1,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

86,00

Salowe

0,00

1,00

40,00

0,00

98,50

0,00

57,00

49,00

18,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

3,00

267,50

Salowe kuchenkowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Inny

7,50

27,00

30,75

15,00

6,00

8,00

0,00

0,75

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

97,00

7.

Dietetyczki
Technicy medyczni

8.
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Lp

9.

10.

11.

Grupa zawodowa

1) W.SZ.S Rzeszów

2) Sz.W.
Nr 2 Rzeszów

3) W.Sz.
Przemyśl

4)
W.Sz.P. Krosno

5) W.
Sz.Z. Tg

6) S.Z.G. i
Ch.P
Rzeszów

7) S.P.
ZOZ
Jarosław

8)
W.P.Sz.P
Żurawica

9) WSPR
Rzeszów

10)
WOMP
Rz - w

11)
W.Z.S Rz
-w

12) O.L.K
Rz - w

13) O.L.K
Przemyśl

14)
WOTU
Rzeszów

15)
WOTU A
i W - St.
Wola

RAZEM

Pracownicy administracyjni i
biurowi

97,40

91,28

84,70

80,00

49,75

28,13

38,775

34,00

18,69

10,00

25,50

5,00

11,53

3,50

5,50

583,76

Pracownicy gosp. i obsługi technicznej, w
tym:

62,00

116,00

180,00

312,00

59,75

22,50

53,50

22,50

63,91

0,00

5,00

4,00

11,47

0,50

2,00

915,13

Prac. Gospodarczy i obsługi

6,00

43,00

38,00

85,00

13,00

2,00

14,50

2,00

49,00

0,00

5,00

4,00

4,00

0,00

2,00

267,50

Sprzątaczki

2,00

0,00

88,00

129,00

10,00

0,00

8,00

1,50

5,50

0,00

0,00

0,00

6,47

0,50

0,00

250,97

Kuchnia

17,00

22,00

0,00

21,00

18,00

8,00

21,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

116,00

Pralnia

0,00

14,00

3,00

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40,00

Pracownicy zaplecza technicznego

26,00

37,00

43,00

54,00

18,75

12,50

6,00

10,00

9,41

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

217,66

Palacze

11,00

0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23,00

1 158,08

1 738,62

1 230,4

1 345,97

780,52

252,48

490,027

249,11

306,62

72,25

247,50

39,75

100,83

22,00

30,075

8 064,23

R

A

Z

E

M

W podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego zatrudnienie na 31.12.2010 r. kształtowało się na poziomie 8.064.23
etatów przeliczeniowych, w tym:
- lekarze - 645,4,
- lekarze stażyści – 56,
- lekarze rezydenci – 208,
- lekarze na kontraktach – 230,03,
- średni personel medyczny (pielęgniarki, położne, technicy, itp.) – 4.562,28
- niższy personel medyczny (sanitariusze, salowe, itp.) – 450,50
- pracownicy administracji i biurowi – 583,76.
Największe zatrudnienie posiada Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie - 1.738,62 etatów przeliczeniowych, najniższe WOTU
w Rzeszowie - 22 etaty
27

wróć

28

wróć

GM - I. 0021.11.2011.RK

INFORMACJA

z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego
w okresie od 5 kwietnia 2011 r. do 16 maja 2011 r.
W okresie objętym niniejszą informacją Zarząd Województwa Podkarpackiego
obradował na 10 posiedzeniach.
W omawianym okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął
następujące uchwały:

1. Uchwały o tematyce organizacyjnej, w tym m.in. w sprawach:
− przedstawienia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Województwa
Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2010”,
− zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Krośnie,
− zawarcia porozumienia o przekazaniu zadania zarządcy drogi publicznej,
− realizacji zadania publicznego w zakresie kultury /5 uchwał/,
− uznania za celową realizację zadań publicznych w zakresie kultury /5 uchwał/,
− podpisania porozumienia z Fundacją im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego,
− ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej spółkom wodnym
w 2011 roku,
− powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu
na dofinansowanie w 2011r. konferencji z zakresu pomocy społecznej,
− wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Starosty Rzeszowskiego
o wygaszenie trwałego zarządu,
− przeprowadzenia kontroli pozaplanowej w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im.
Jana Pawła II w Krośnie,
− zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Tarnobrzegu,
− przyjęcia programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia” na 2011 rok,
− powołania Komisji Stypendialnej w ramach projektu pn. Program stypendialny
dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku
szkolnym 2010/2011,
− ogłoszenia o naborze Ekspertów do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie
stypendium
w
ramach
projektu
pn.”Podkarpacki
fundusz
stypendialny
dla doktorantów”,
− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań w ramach
Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008-2011,
− ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu
profilaktyki uzależnień określonych w Obszarze IV, Cel 2. Wojewódzkiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013,
tj. Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 –
2013,
− zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie,
− upoważnienia Dyrektorów samorządowych jednostek budżetowych Województwa
Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań,
− odwołania Pełnomocnika do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi,
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− zmiany Uchwały Nr 33/608/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22
marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji
konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Województwa
Podkarpackiego w roku 2011,
− zmiany uchwały Nr 35/624/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 30 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotacyjnej
z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.,
− ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
w transporcie kolejowym,
− powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w 2011 roku,
− wyrażenia zgody na ustalenie przez dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli
wysokości opłaty za egzamin wstępny,
− wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres udzielonego
pełnomocnictwa do czynności zwykłego zarządu,
− powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego
celem wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej w Przemyślu,
− Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2011 rok,
− zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ustalonych Zarządzeniem
Nr 3/2011 Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Rzeszowie,
− powołania komisji do wyboru przyszłego najemcy,
− udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli,
− udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie,
− zawarcia porozumienia z Gminą Trzebownisko,
− zaopiniowania wniosku Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
− powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w 2011 roku,
− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Podkarpackiego Centrum Hurtowego „AGROHURT” Spółka Akcyjna,
− reprezentowania Województwa Podkarpackiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu
Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
− powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu
na dofinansowanie w 2011r. zadań z zakresu pomocy społecznej,
− powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert
na realizację w roku 2011 programu wojewódzkiego pod nazwą: „Wojewódzki
Program
Na
Rzecz
Wyrównywania
Szans
Osób
Niepełnosprawnych
i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020”,
− powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację w 2011 roku V edycji badań ESPAD dot. używania
alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież szkolną – zadania
z zakresu profilaktyki uzależnień określonego w Wojewódzkim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2007 – 2013,
− powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań z zakresu profilaktyki uzależnień
określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na lata 2007 – 2013, z wyłączeniem Obszaru IV, Celu 2 Programu:
Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010 –
2013,
− powołania komisji stałej do dokonania końcowej oceny wniosków o przyznanie
stypendium,
2

wróć
− udzielenia pełnomocnictwa p.o. dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie,
− udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Województwa Podkarpackiego
w kwestiach organizacyjnych dotyczących wydarzeń w czasie polskiej Prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej,
− upoważnienia p.o. dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie do dysponowania mieniem Województwa Podkarpackiego.
− ustanowienia Pełnomocnika Województwa Podkarpackiego do prowadzenia Rejestru
instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa
Podkarpackiego,
− wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Nauczycielskim Kolegium Języków
Obcych w Mielcu a Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie,
− zatwierdzenia list rankingowych wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w ramach projektu pn. Program stypendialny
dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku
szkolnym 2010/2011,
− ustalenia wykazu jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego,
− udzielenia pełnomocnictwa p. o. dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie,
− odwołania pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Karpackich Parków
Krajobrazowych w Krośnie,
− powołania pełniącego obowiązki dyrektora Zespołu Karpackich Parków
Krajobrazowych w Krośnie,
− powołania dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka
Chopina w Rzeszowie,
− wystąpienia do Rady Miejskiej w Przemyślu o wyrażenie zgody na odwołanie
Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
− unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej w Przemyślu,
− zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat
kulturalny” na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie
kultury w 2011 roku,
− zmiany uchwały w sprawie określenia dokumentów niezbędnych do prawidłowej
realizacji projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów”,
− zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia listy Ekspertów do oceny merytorycznej
wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz
stypendialny dla doktorantów”,
− informacji o zaprzestaniu pełnienia funkcji zastępcy dyrektora departamentu do spraw
ochrony środowiska przez członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
− zmiany przewodniczącego Rady Społecznej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego
w Przemyślu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz dokonania
zmiany uchwały w sprawie powołania tej Rady,
− zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wobec przyjętej przez Sejm RP
dnia 1 kwietnia 2011r. nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz
niektórych ustaw.

2. Uchwały dotyczące
w sprawach:

promocji

województwa,

w

tym

m.in.

− zorganizowania międzynarodowej imprezy promocyjnej pn.: „Śladami przygód
dobrego wojaka Szwejka”,
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− wykonania zadania polegającego na przygotowaniu prezentacji podkarpackich
produktów tradycyjnych promującej Województwo Podkarpackie podczas III edycji
Targów „Lista Produktów Tradycyjnych” w Szczecinie,
− przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego,
− udziału Województwa Podkarpackiego w Salonie „Rynek en Fete –D’ESTinations”,
− zlecenia opracowania i wykonania interaktywnej mapy turystycznej Województwa
Podkarpackiego,
− udziału Województwa Podkarpackiego w imprezie wystawienniczo – targowej Piknik
nad Odrą,
− zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego,
− zlecenia wykonania działań promocyjnych podczas Memoriału im. Posła na Sejm RP
Leszka Deptuły – turnieju towarzyskiego dziewcząt w piłce ręcznej,
− dostawy materiałów promocyjnych z logo Województwa Podkarpackiego,
− przeprowadzenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego,
− zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego /2 uchwały/,
− zlecenia działań promocyjnych Województwa Podkarpackiego podczas imprezy
plenerowej 2011 Europejski Rok Wolontariatu Noce Kultury Galicyjskiej w Sanoku,
− wyrażenia zgody na użycie znaku promocyjnego Województwa Podkarpackiego,
− wykonania systemów identyfikacji wizualnej województwa,
− wykonania kampanii reklamowej „Nice Place”,
− przystąpienia Województwa Podkarpackiego do realizacji projektu „Szlak Frontu
Wschodniego I Wojny Światowej”,
− zlecenia wytyczenia i oznakowania szlaku turystycznego,
− udziału Województwa Podkarpackiego w targach turystycznych TOUR SALON 2011
w Poznaniu,
− wykonania zadania polegającego na promocji Województwa Podkarpackiego podczas
Finałowej XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego AGRO POLSKA,
która odbędzie się w dniu 21 maja 2011 r. w Rzeszowie.

3. Uchwały z zakresu rozwoju regionalnego, w tym m.in. w sprawach:
− przyjęcia zaktualizowanego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,
− przyjęcia stanowiska dotyczącego możliwości i warunków obniżania wskaźników
procentowych korekty zawartych w dokumencie "Wymierzenie korekt finansowych
za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów
współfinansowanych ze środków funduszy UE" - tzw. Taryfikatorze,
− zawarcia umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu w ramach
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
− wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności z umowy o dofinansowanie
projektu /3 uchwały/,
− dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Regionalny
System
Innowacji,
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,
− zmiany uchwały Nr 304/6118/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,
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− zmiany uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komitetu Sterującego ds.
zarządzania projektem partnerskim pn. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego
w powiązaniu z potrzebami lokalnego/ regionalnego rynku pracy” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
− przyjęcia projektu zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
− zmiany uchwały Nr 304/6118/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów
do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,
− zatwierdzenia zmian w dokumencie „Prawa i Obowiązki Województwa
Podkarpackiego/Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,
− przedłużenia terminu wykonania przez beneficjenta – Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Wadowicach Górnych, czynności w toku postępowania w sprawie
wypłaty środków finansowych w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013,
− przeniesienia przez beneficjenta posiadania dóbr objętych operacją w ramach
Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013,
− realizacji Planu Działania na lata 2010-2011 dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim /8 uchwał/,
− zatwierdzenia listy operacji w ramach Działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
− zmiany składu osobowego Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
− zmiany uchwały Nr 28/453/11 z dnia 1 marca 2011r. w sprawie przyjęcia stanowiska
Instytucji Zarządzającej RPO WP,
− realokacji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013 /2 uchwały/,
− zmiany harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
− rozpatrzenia protestu,
− dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi
priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Regionalny
System
Innowacji,
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,
− dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska
i zapobieganie zagrożeniom działania 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa
i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 – złożonych w procedurze
standardowej,
− dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność
wewnątrzregionalna działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 – złożonych
w procedurze standardowej,
5

wróć
− dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VII Spójność
wewnątrzregionalna działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 – złożonych w procedurze standardowej,
− zmiany Uchwały Nr 304/6118/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie dokonania
oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja
inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
− zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu
systemowego pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego
w ramach poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
− zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Edukacja
skuteczna, przyjazna, nowoczesna – rozwój kompetencji kadry zarządzającej
i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim”
i udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Podkarpackiego Centrum Edukacji
Nauczycieli w Rzeszowie,
− upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z realizacją projektu
partnerskiego systemowego pn. „Modernizacja oferty kształcenia zawodowego
w powiązaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki,
− wskazania przez Samorząd Województwa operatora wsparcia stypendialnego
w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych” oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Departamentu Edukacji,
Nauki i Sportu do prowadzenia projektu w roku szkolnym 2009/2010,
− wyrażenia zgody na zmianę umowy dotyczącej przygotowania indywidualnego
projektu kluczowego pn. „Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl
w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I” z dnia 27 października 2009 r.
zawartej ze Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,
− przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym
w procedurze standardowej w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska,
schemat B Zaopatrzenie w wodę Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013,
− ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w procedurze
standardowej w ramach działania 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B
Zaopatrzenie w wodę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007 – 2013,
− wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna,
działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat A Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WP na lata 2007-2013 oraz zmiany Uchwały nr
232/4407/09 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 listopada 2009 r.,
− wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna,
działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat B - Pomoc
społeczna RPO WP na lata 2007-2013 oraz zmiany uchwały nr 242/4608/09 z dnia
8 grudnia 2009 r.,
− przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
− przyjęcia projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013,
6

wróć
− aktualizacji Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów
w zakresie informacji i promocji,
− zmiany Uchwały Nr 282/5582/10 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie dokonania oceny
strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe
przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
− zatwierdzenia raportów kwartalnych dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,
− decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I – VII
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20072013 – wersja: zaliczka do 100% dotacji /2 uchwały/,
− przyjęcia wzorów umów przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów
współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

4. Uchwały o tematyce majątkowej, w tym m.in. w sprawach:
− udostępnienia Przewozy Regionalne sp. z o.o. autobusów szynowych
do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób na terenie Województwa
Podkarpackiego oraz powołania zespołu negocjacyjnego,
− nieodpłatnego przekazania na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tarnobrzegu
sprzętu stanowiącego wyposażenie biurowe Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie,
− przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych
w miejscowości Jawornik Polski,
− przeznaczenia do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości położonej w Przemyślu,
− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka
Chopina w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego,
− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie
na nabycie aparatury i sprzętu medycznego,
− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
na nabycie aparatury i sprzętu medycznego,
− wyrażenia zgody dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie na nabycie aparatury i sprzętu medycznego,
− wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę części nieruchomości
położonej w Krośnie przy ul. Korczyńskiej,
− zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie lokalu przez Wojewódzki
Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
− wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem
Podkarpackim a Gminą Miejską Przemyśl,
− zmiany treści umowy użytkowania nieruchomości,
− przekazania linii elektroenergetycznych wykonanych w ramach realizacji zadania pod
nazwą ,,Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 866 Dachnów – Lubaczów – Krowica Hołodowska – Granica Państwa
na odcinku Lubaczów - Budomierz” na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą
w Lublinie,
− wyrażenia zgody na wynajęcie przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli
w Rzeszowie części nieruchomości,
− wyrażenia zgody dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
na nabycie aparatury i sprzętu medycznego.
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5. Uchwały o tematyce finansowej, w tym m.in. w sprawach:
− przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Departament
Dróg i Transportu w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
− przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament
Rolnictwa i Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
− przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Wojewódzki
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w ramach budżetu
Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
− przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Podkarpackie
Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie w ramach budżetu Województwa
Podkarpackiego na 2011 r.,
− przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego realizowanego przez Podkarpacki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na 2011 r.,
− przyjęcia zakresu rzeczowo - finansowego zadań nadzorowanych przez Departament
Rolnictwa i Środowiska w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach budżetu na 2011 r.,
− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w 2011 r.,
− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez
Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w ramach budżetu Województwa
Podkarpackiego na rok 2011,
− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań realizowanych przez Departament
Organizacyjny w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
− przyjęcia zakresu rzeczowo-finansowego zadań budżetowych realizowanych przez
Departament Rozwoju Regionalnego,
− zmiany zakresu rzeczowo – finansowego zadań realizowanych przez Kancelarię
Sejmiku w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
− przyjęcia na rok 2011 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest
przyznawane w roku 2011 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania na rok
2011 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli,
− przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2011 roku,
− udzielenia dotacji na realizację zadań w ramach sportu kwalifikowanego w 2011 roku
/2 uchwały/,
− przyznania dotacji celowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej
w Rzeszowie /2 uchwały/,
− przyznania dotacji podmiotowej dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi
Królowej w Rzeszowie,
− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana
Pawła II w Krośnie,
− przyznania dotacji podmiotowej w wysokości 25 000 zł dla Wojewódzkiego Szpitala
im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
− przyznania dotacji podmiotowej w wysokości 30 000 zł dla Specjalistycznego Zespołu
Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie,
− przyznania dotacji celowej dla Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala
Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,
− udzielenia dotacji w 2011 roku z budżetu Województwa Podkarpackiego
na dofinansowanie konferencji z zakresu pomocy społecznej,
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− przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego
polegających na poprawie bezpieczeństwa turystów w górach położonych na terenie
Województwa Podkarpackiego w 2011 roku,
− udzielenia stypendiów dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz
znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach,
zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych
prowadzonych przez Województwo Podkarpackie,
− podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia
gruntów z produkcji rolniczej w roku 2011,
− planu finansowego dochodów i wydatków budżetu określonych Uchwałą Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie
Województwa Podkarpackiego na 2011 r.,
− zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011 r. /2 uchwały/,
− finansowania zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjętych Uchwałą
Nr VI/81/11 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 lutego 2011 r.,
− zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych Województwu Podkarpackiemu ustawami na 2011 r.,
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Rzeszowie za 2010 r.,
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Przemyślu za 2010 r.,
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Tarnobrzegu za 2010 r.,
− zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Krośnie za 2010 r.,
− podziału środków Funduszu Pracy będących w 2011r. w dyspozycji Województwa
Podkarpackiego na finansowanie projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego,
− objęcia nowych udziałów w Porcie Lotniczym „Rzeszów - Jasionka” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością,
− upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2012-2013.
Treść podjętych uchwał znajduje się na stronie internetowej Województwa
Podkarpackiego:
www.wrota.podkarpackie.pl/pl/bip/wojewodztwo-podkarpackie/zarzad/uchwaly
Ponadto Zarząd Województwa przyjął 21 projektów uchwał Sejmiku Województwa
Podkarpackiego, które przekazano pod obrady Sejmiku.
W omawianym okresie sprawozdawczym przedmiotem obrad Zarządu Województwa
były również następujące tematy:
− informacja w sprawie realizacji ustawowych obowiązków zarządcy drogi w zakresie
miejsc kontroli pojazdów oraz projekt opracowania pn. "Program realizacyjny miejsc
do ważenia i kontroli na sieci dróg wojewódzkich na lata 2011-2015",
− informacja na temat stanu zaawansowania uzgodnień dotyczących prowadzenia
wzmożonego ruchu po drogach wojewódzkich, w związku z budową autostrady A4 na
terenie Województwa Podkarpackiego i innych inwestycji powodujących ruch
wysokotonażowy,
− informacja dotycząca możliwości i warunków obniżania wskaźników procentowych
korekty zawartych w dokumencie - Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie
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prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych
ze środków funduszy UE - tzn. Taryfikatorze,
informacja nt. stanu wykorzystania funduszy europejskich na lata 2007-2013 - stan
na 30 marca 2011 r.,
informacja o realizacji zadań zawartych w Regionalnym Planie Działań na Rzecz
Zatrudnienia na 2010 rok,
informacje o zwrotach środków przekazanych na rachunek Ministra Finansów
dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego,
informacja o zwrocie środków dokonanych przez Województwo PodkarpackieRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie na rachunek Ministra Finansów
dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych przez Bank
Gospodarstwa Krajowego,
informacja o zwrotach środków dokonanych przez beneficjentów PO KL na rachunek
Ministra Finansów, dotyczących płatności ze środków europejskich zrealizowanych
przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa Krajowego
(BGK) oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu marcu 2011 r.,
zbiorcza informacja o zleceniach płatności przekazanych do Banku Gospodarstwa
Krajowego (BGK) oraz płatnościach dokonanych przez BGK w miesiącu kwietniu
2011 r.,
informacje o zleceniach płatności ze środków europejskich przekazanych do Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz o płatnościach dokonanych na rzecz beneficjentów
w miesiącu kwietniu 2011 r. w ramach RPO WP,
informacja o działalności Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz
Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A wg stanu na koniec 2010 roku,
analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2010 roku,
sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za 2010 r.,
informacja o stanie wdrażania Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki na Podkarpaciu,
informacja z realizacji w 2010 roku "Wojewódzkiego Programu na rzecz
Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu
Społecznemu Na Lata 2008-2020",
informacja nt. zadań zaplanowanych przez Oddział turystyki do realizacji w roku 2011,
informacja o zwolnieniach z zakładów pracy w latach 2009-2010 oraz zapowiedziach
zwolnień grupowych,
informacja o formach pomocy dla osób bezrobotnych, ze szczególnym
uwzględnieniem absolwentów i osób bezrobotnych po 50 roku życia w roku 2010,
informacja nt. realizacji "Programu wsparcia spółek wodnych funkcjonujących na
terenie województwa podkarpackiego w 2010 roku",
informacja pt. "Ocena stanu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych",
informacja nt. stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie województwa
podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu tarnobrzeskiego
i mieleckiego,
informacja nt. realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych w zakresie: budowy
zbiorników retencyjnych i polderów zalewowych, modernizacja rowów i urządzeń
melioracyjnych wraz z budową niezbędnych przepompowni i wód, modernizacja
umocnień i wałów przeciwpowodziowych w rejonach zagrożonych,
informacja nt. podjęcia starań o zmiany w obszarach Natura 2000 umożliwiających
zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
sprawozdanie z działalności Podkarpackiej Izby Rolniczej w 2010 roku,
informacja dotycząca organizacji XV Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów
Folklorystycznych, który odbędzie się w Rzeszowie, w dniach 21-28 lipca 2011.,
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− informacja w sprawie korekty Kwartalnego zestawienia nieprawidłowości
niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej za IV kwartał 2010r.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013,
− informacja dotycząca zakupu taboru kolejowego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko,
− informacja o dostępnych środkach na zakup, modernizację i naprawy taboru
kolejowego,
− informacja dotycząca realizacji projektu własnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,
− informacja Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nt. stanu
przygotowania koncepcji architektonicznej dot. projektu „Podkarpackie Centrum
Kongresowo-Wystawienniczego w Rzeszowie”,
− sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w 2010 r. wraz ze Sprawozdaniem z wykonania
rocznego planu finansowego za 2010 r.
Członkowie Zarządu – w ramach upoważnień udzielonych im przez Marszałka Województwa – sprawowali
bieżący nadzór nad działalnością poszczególnych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
Informację niniejszą opracowano w Gabinecie Marszałka Województwa Podkarpackiego na podstawie
protokołów posiedzeń Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Rzeszów, 16 maja 2011 r.
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Informacja o realizacji uchwał
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
podjętych na VIII sesji w dniu 18 kwietnia 2011 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 VIII/112/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Województwa
Podkarpackiego – o zmianach wynikających ze zmian w WPF zawiadomiono według
właściwości dyrektorów jednostek organizacyjnych. Ponadto na podstawie
uzyskanego od Sejmiku upoważnienia Zarząd Województwa Uchwałą Nr 44/861/11
z dnia 4 maja 2011 r. przekazał upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć drogowych Dyrektorowi Podkarpackiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,

−

Nr VIII/113/11 w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2011
rok – o zmianach w planie dochodów i wydatków budżetu zawiadomiono według
właściwości dyrektorów departamentów Urzędu oraz dyrektorów jednostek
organizacyjnych.

2) Uchwała realizowana w Departamencie Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej:
−

Nr VIII/111/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leskiemu uchwała w trakcie realizacji – przygotowano projekt umowy.

3) Uchwały realizowane
Narodowego:
−

w

Departamencie

Kultury

i

Ochrony

Dziedzictwa

Nr VIII/109/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Rzeszowa
z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2011 – przekazano informację
Prezydentowi Miasta Rzeszowa o udzieleniu wsparcia finansowego dla Miasta
Rzeszów.

4) Uchwały realizowane w Departamencie Edukacji, Nauki i Sportu:
−

Nr VIII/107/11 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dochodów gromadzonych
przez wojewódzkie oświatowe jednostki budżetowe – uchwała została przekazana do
wojewódzkich jednostek oświatowych,
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−

Nr VIII/115/11 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu programu stypendialnego
w ramach projektu systemowego pn.”Podkarpacki fundusz stypendialny dla
doktorantów” - uchwała dotyczyła zmiany nazwy departamentu z Departamentu
Edukacji i Kultury na Departament Edukacji, Nauki i Sportu wynikającej z Uchwały
Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Zmieniony został również skład komisji stałej do dokonania końcowej oceny
wniosków o przyznanie stypendium. Zmieniony Regulamin zamieszczony zostanie na
stronie internetowej www.doktoranci.podkarpackie.pl po wejściu w życie uchwały ws.
zmian.

5) Uchwały realizowane w Departamencie Rolnictwa i Gospodarki Wodnej:
−

Nr VIII/108/11 w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu
postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania dla spółek
wodnych – uchwała została przekazana Panu Stanisławowi Stachurze – Dyrektorowi
Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie pismem z dnia
28 kwietnia 2011 r., znak: RW – II.7327.15.1.2011 oraz została udostępniona
w zakładce Spółki wodne na stronie internetowej:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rolnictwo/spolki_wodne

−

Nr VIII/110/11 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w planie finansowym
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale na rok 2011 –
uchwała została przekazana Panu Tadeuszowi Płoszajowi – Dyrektorowi
Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale pismem z dnia
27 kwietnia 2011 r., znak: RŚ – I.3024.5.2.2011.MM.

6) Uchwała realizowana w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Analiz
Ekonomicznych:
−

Nr VIII/106/11 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów Portu
Lotniczego „Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w dniu
21 kwietnia odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Portu Lotniczego
„Rzeszów - Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na którym została
podjęta uchwała nr 3/2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
W dniu 4 maja 2011 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę
nr 44/857/11 w sprawie objęcia nowych udziałów w Porcie Lotniczym „Rzeszów Jasionka” Sp. z o.o.

7) Uchwała realizowana w Departamencie Organizacyjnym:
−

Nr VIII/116/11 w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia II Zastępcy
dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale – uchwała
została doręczona zainteresowanemu i jednostce organizacyjnej.

8) Uchwały realizowane w Kancelarii Sejmiku:
−

Nr VIII/105/11 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego
dotyczącego Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku – uchwała została przekazana
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Prezesowi Rady Ministrów RP, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Europarlamentarzystom i Parlamentarzystom z terenu Województwa Podkarpackiego
oraz do Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich,
−

Nr VIII/114/11 w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego wobec
przyjętej przez Sejm RP dnia 1 kwietnia 2011 r. nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii oraz niektórych ustaw - uchwała została przekazana Prezydentowi RP,
Senatowi RP oraz do Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej.

