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W okresie od 22 lutego 2017 r. do 10 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa 
Lubelskiego obradował na 8  posiedzeniach. 
 
I. Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego. 
 

Na kolejnych posiedzeniach Zarząd Województwa Lubelskiego podjął ogółem  
172 uchwały. 

 
 Zakres tematyczny zagadnień rozpatrywanych przez Zarząd Województwa, w których 
końcowe rozstrzygnięcia zapadły w formie uchwały przedstawia się następująco: 
 
1. Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego – 12 uchwał. 
2. Wykonywanie  Budżetu Województwa Lubelskiego  - 7 uchwał. 
3. Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania –  8 uchwał. 
4. Wdrażanie  Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata  

2007-2013 oraz na lata 2014-2020 -  36 uchwał. 
5. Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia  nieruchomości do Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej – 14 uchwał. 

6. Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy – 5 uchwał. 

7. Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Lubelskiego na zadania realizowane przez 
organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność  pożytku publicznego  
- 3  uchwały.  

8. Udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego 
w Lublinie - 9 uchwał. 

9. Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla 
województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Lubelskiego” – 4 uchwały. 

10. Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  
i ochrony dóbr kultury 10 uchwał. 

11. Pozostałe uchwały  – 64   uchwały, w tym: 
a) z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu –  10 uchwał, 
b) z zakresu działania Departamentu  Polityki Transportowej i Drogownictwa  

–  4 uchwały, 
c) z zakresu działania Departamentu Mienia i Inwestycji  -  2 uchwały, 
d) z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej  

- 6 uchwał, 
e) z zakresu działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - 12 uchwał, 
f) z zakresu działania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem 

Operacyjnym - 6 uchwał, 
g) z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska – 6 uchwał, 
h) z zakresu działania Departamentu Polityki Regionalnej - 1 uchwała, 
i) z zakresu działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego  - 6 uchwał, 
j) z zakresu działania Departamentu Promocji i Turystyki – 1 uchwała, 

k) z zakresu działania Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2 uchwały, 
l) z zakresu działania Regionalnego Biura Energii  – 1  uchwała. 
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Ad 1/ Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego. 
 
 Uchwały Zarządu z zakresu gospodarowania mieniem Samorządu Województwa 
Lubelskiego dotyczyły:   
1) wypłaty odszkodowania za nabytą przez Województwo Lubelskie z mocy prawa działkę 

 nr 1237/13, położoną w obrębie geodezyjnym Zakościelne, gm. Urzędów – uchwała  
Nr CLXVII/3362/2017 z dnia 7 marca 2017 r.; 

2) wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Rejon 
Energetyczny Puławy kabla przyłącza energetycznego niskiego napięcia  
na nieruchomości położonej w Końskowoli przy ul. Pożowskiej 11 A, oznaczonej jako 
działka nr 1820/23 stanowiącej własność Województwa Lubelskiego – uchwała  
Nr CLXVII/3363/2017 z dnia 7 marca 2017 r.; 

3) ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu, 
stanowiącej własność Województwa Lubelskiego – uchwała Nr CLXVII/3365/2017 z dnia 
7 marca 2017 r.; 

Wykaz dotyczy nieruchomości położonej  w gminie Niedźwiada ozn. w ewidencji 
gruntów jako działka nr: 86/1 o pow. 19,4600 ha, stanowiącej  działkę niezabudowaną 
(stawka wywoławcza czynszu za 1 ha w zł/miesiąc wynosi 1500,00 zł netto). 

4) wyrażenia  zgody na wynajęcie w trybie przetargowym na okres do 5 lat przez Samodzielną 
Publiczną Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu 
pomieszczeń w stacji obsługi (hali warsztatowo – garażowej) o powierzchni 295 m2, 
usytuowanej na nieruchomości - działce nr 55/11 o pow. 1,4761 ha, położonej w Zamościu 
przy ul. Starowiejskiej 23 - uchwała Nr CLXVIII/3400/2017 z dnia 14 marca 2017 r. 

5) wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Orange Polska S.A. z siedzibą  
w Warszawie prac projektowych i instalacyjnych, polegających na wykonaniu przyłącza 
telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej oraz wewnątrzbudynkowej instalacji 
telekomunikacyjnej w budynku Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ  
w Lublinie na działce nr 63/2 o powierzchni 2470 m2, położonej w Lublinie  
przy ul. Spadochroniarzy 8, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego – uchwała 
Nr CLXIX/3428/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 

6) ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek stanowiących 
własność Województwa Lubelskiego, położonych w miejscowości Leszkowice, gmina 
Ostrówek – uchwała Nr CLXIX/3429/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 

7) wywieszenia ostatecznego wykazu lokali mieszkalnych, znajdujących się w Adampolu  
gm. Wyryki, przeznaczonych do wynajęcia oraz osób, którym lokale mieszkalne mają być 
wynajęte (wykaz dot. lokalu nr 6 o pow. 21,00 m2, znajdującego  się w budynku nr 77, 
usytuowanym na działce nr 125/11, o pow. 0,1233 ha) – uchwała Nr CLXIX/3430/2017  
z dnia 21 marca 2017 r.; 

8) wywieszenia wykazu nieruchomości oraz oddanie w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomości Województwa Lubelskiego, działki Nr 37/2 o pow. 0,0272 ha położonej  
w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy Centrum 
Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie - uchwała Nr CLXX/3474/2017 z dnia 28 marca  
2017 r.; 

9) ogłoszenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie 
bezprzetargowym, stanowiących własność Województwa Lubelskiego, w budynku przy  
ul. Leśnej 1 w Lubartowie - uchwała Nr CLXXI/3488/2017  z dnia 4 kwietnia 2017 r. 

Wykaz dotyczy  pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym 
na okres do 3 lat, na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Lubartowie w budynku 
administracyjno – mieszkalnym oraz w budynku gospodarczo – garażowym usytuowanych 
na działce nr 462/2 o pow. 0,2091 ha przy ul. Leśnej 1 w Lubartowie. 

10)  wyrażenia zgody przez Województwo Lubelskie PGE Dystrybucji Spółce Akcyjnej  
z siedzibą w Lublinie na ułożenie linii kablowej nN przez działkę nr 31, stanowiącą 
własność Województwa Lubelskiego, położoną w Zamościu przy ul. Partyzantów 20  
- uchwała Nr CLXXI/3489/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.; 
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11) wyrażenia zgody na rozbiórkę przez PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie 
napowietrznej linii elektroenergetycznej na nieruchomościach położonych w Końskowoli, 
stanowiących własność Województwa Lubelskiego - uchwała Nr CLXXI/3491/2017 z dnia 
4 kwietnia 2017 r.; 

12) ogłoszenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie 
bezprzetargowym, stanowiących własność Województwa Lubelskiego w budynku przy  
ul. Karłowicza 4 w Lublinie - uchwała Nr CLXXI/3492/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 

Wykaz dot. pomieszczeń zlokalizowanych w budynku usytuowanym na działce nr 94  
o pow. 0,0649 ha, o łącznej powierzchni 666,43 m2 przeznaczonych do wynajęcia na okres 
do 3 lat, na rzecz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie  na prowadzenie działalności 
ustawowej. 

 
Ad 2/ Wykonywanie  Budżetu Województwa Lubelskiego. 
 
 W ramach wykonywania Budżetu Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa 
podjął  uchwały w sprawach: 
1) zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych samorządowi województwa w 2017 r. finansowanych z dotacji z budżetu 
państwa – uchwała Nr CLXV/3354/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

2) udzielenia pożyczki pieniężnej dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli 
w Lublinie w kwocie 8 000 000,00 zł – uchwała Nr CLXVIII/3415/2017 z dnia 14 marca 
2017 r.; 

3) zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok  - uchwała Nr CLXIX/3448/2017 z  dnia  
21 marca  2017 r.; 

4) odroczenia  Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie terminu spłaty pożyczek  i odsetek do grudnia 2017 r. 
oraz wydłużenia okresu spłaty pożyczek udzielonych przez Województwo Lubelskiego na 
podstawie następujących umów: 
a) 2/2008 z 29.12.2008 r.,  w wysokości 8 000 000,00 zł,   do 31 stycznia 2019 r. - uchwała 

Nr CLXX/3459/2017 z dnia 28 marca 2017 r. 
b) 1/2011 z 04.10.2011 r., w wysokości 10 000 000,00 zł,  do 31 lipca 2019 r. . - uchwała 

Nr CLXX/3460/2017 z dnia 28 marca 2017 r. 
5) odroczenia  Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego 

SPZOZ w Lublinie terminu spłaty pożyczek  i odsetek do grudnia 2017 r. oraz wydłużenia 
okresu spłaty pożyczek udzielonych przez Województwo Lubelskiego  
na podstawie następujących umów: 
c) 2/2009 z 22.12.2009 r., w wysokości 2 000 000,00 zł, do 31 października 2019 r.   

- uchwała Nr CLXX/3461/2017 z dnia 28 marca 2017 r. 
d) 4/2011 z 22.12.2011 r., w wysokości 2 000 000,00 zł,  do 30 października 2020 r.  

 - uchwała Nr CLXX/3462/2017 z dnia 28 marca 2017 r. 
6) zmian w harmonogramie realizacji wydatków Budżetu Województwa Lubelskiego  

na 2017 rok - uchwała Nr CLXX/3478/2017 z dnia 28 marca 2017 r.; 
7) zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok - uchwała Nr CLXX/3486/2017 z dnia 28 marca 

2017 r. 
 

Ad  3/ Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania. 
  
 Zarząd Województwa upoważnił: 
1) Pana Leszka Burakowskiego  - Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego  

do wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 3 i 5 oraz Pana Leszka 
Burakowskiego  – Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego i Pana Tomasza 
Szołtka  – Zastępcę Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego,  do zawarcia 
umów w zakresie części nr 3 i 5 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
usługę szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów w ramach stażu podyplomowego w 2017 r.  
z podziałem na 5 części znak: OP-IV.272.15.2017.ŁB z Wykonawcami wyłonionymi 
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 w postępowaniu na usługę społeczną - uchwała Nr CLXVII/3381/2017 z dnia 7 marca 
 2017 r.; 

2) Pana Edmunda Bożeńskiego – Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Pana 
Mateusza Winiarskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz 
Panią Kingę Szafran – Kierownika Oddziału Autoryzacji Płatności w Departamencie 
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Lublinie, do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubelskiego 
w związku z realizacją postanowień wynikających z Porozumienia Nr 114/2017 z dnia 
 6 marca 2017 r. w sprawie przekazywania środków w ramach działania Pomoc 
Techniczna objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,  
a w szczególności do składania wniosków o wypłatę dotacji oraz rozliczania dotacji - 
uchwała Nr CLXVIII/3402/2017 z dnia 14 marca 2017 r.; 

3) Pana Pawła Nakoniecznego do uczestniczenia i głosowania na Nadzwyczajnym 
Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
w dniu 28 marca 2017 r. – uchwała Nr CLXIX/3427/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 

4) Pana Dariusza Donicę – Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki oraz Pana Artura 
Habzę – Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,  do wykonywania czynności 
związanych z realizacją projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”,  
w ramach działania 3.6 Marketing gospodarczy Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała Nr CLXIX/3452/2017 z dnia  
21 marca 2017 r.; 

5) Pana Pawła Nakoniecznego do uczestniczenia i głosowania w imieniu Województwa 
Lubelskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Centrum Innowacji  
i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego Sp. z o.o.  
z siedzibą w Lublinie w dniu 10 kwietnia 2017 r. - uchwała Nr CLXXI/3490/2017 z dnia  
4 kwietnia 2017 r. 
 
Ponadto Zarząd udzielił  pełnomocnictwa: 

1) radcy prawnemu Grażynie Widelskiej do reprezentowania Sejmiku Województwa 
Lubelskiego w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie  
ze skargi Oskara Dziedzica z dnia 9 stycznia 2017 r. na uchwałę Nr VI/55/2011 Sejmiku 
Województwa Lubelskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania 
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa 
Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się 
osiągnięciami w działalności sportowej - uchwała Nr CLXV/3360/2017 z dnia 28 lutego 
2017 r.; 

2) Panu Philippe Richert, Prezydentowi Regionu Grand Est (Francja), do złożenia w imieniu 
Województwa Lubelskiego projektu „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego  
na  rzecz europejskiego rynku pracy” w ramach Programu Erasmus + oraz do podpisania 
umowy finansowej i ewentualnych aneksów do niej z Agencją Erasmus + France Education 
et Formation we Francji - uchwała Nr CLXVII/3373/2017 z dnia 7 marca 2017 r. 

3) Pani Małgorzacie Lachowskiej pełniącej obowiązki dyrektora Biblioteki Pedagogicznej  
w Chełmie do jednoosobowych czynności w sprawach związanych z działalnością 
kierowanej jednostki - uchwała Nr CLXIX/3419/2017 z dnia 21 mara 2017 r.; 
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Ad 4/  Wdrażanie  Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata 
na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020. 
 

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego związana z wdrażaniem Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013   dotyczyła wyrażenia zgody na przeniesienie 
przez Gminę Kazimierz Dolny, na rzecz Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu 
Dolnym Sp. z o.o., własności dóbr tj. pompowni strefowej w miejscowości Jeziorszczyzna 
nabytych na podstawie Umowy o przyznanie pomocy Nr 00331-6921-UM0300277/11 z dnia 
25 października 2012 r. w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” - uchwała Nr CLXV/3343/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

 
 Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego związane z wdrażaniem programów 
operacyjnych współfinansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 dotyczyły: 

1) ogłoszenia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr RPLU.09.06.00-IZ.00-06-001/17 
na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.6 Rozwój 
przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała Nr CLXV/3333/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

2) ogłoszenia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/17 
na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje  
i kompetencje, Działania 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała  
Nr CLXV/3334/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

3) zatwierdzenia Listy ocenionych projektów z II posiedzenia Komisji Oceny Projektów oraz 
wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-
001/16 Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Priorytet inwestycyjny 10i 
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – uchwała  
Nr CLXV/3335/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

W związku z uwzględnieniem protestu, w wyniku dokonania ponownej oceny 1 wniosek 
został oceniony pozytywnie na łączną kwotę dofinansowania 1 567 882,80 zł  
i umieszczony na miejscu nr 1 na Liście ocenionych projektów z II posiedzenia Komisji 
Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/16. Wybrany projekt 
pt. „Świat przedszkolaka” – beneficjent  gmina Końskowola -  zostanie dofinansowany 
 w ramach rezerwy finansowej przeznaczonej na procedurę odwoławczą 

4) zatwierdzenia Listy ocenionych projektów z II posiedzenia Komisji Oceny Projektów oraz 
wyboru projektu do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.09.03.00-IZ.00-06-
001/16  Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny 
rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych, mikro-, 
małych i średnich przedsiębiorstw, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała  
Nr CLXV/3336/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

W związku z uwzględnieniem protestów dwa wnioski skierowano do właściwego etapu 
oceny. W wyniku dokonania ponownej oceny 1 wniosek został oceniony pozytywnie  
na łączną kwotę dofinansowania 2 723 602,89 zł i umieszczony na miejscu nr 1 na Liście 
ocenionych projektów z II posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu  
nr RPLU.12.01.00-IZ.00-06-001/16. Wybrany projekt pt. „Lubelska Kuźnia Talentów” – 
beneficjent Grantunion Sp. z o.o. - zostanie dofinansowywany w ramach rezerwy 
finansowej przeznaczonej na procedurę odwoławczą. 

5) zatwierdzenia Informacji o naborze projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów 
pracy na rok 2017 dla naboru nr RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB1/17 w ramach Osi 
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Priorytetowej 9 Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób 
poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz 
oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz 
wspieranie mobilności pracowników, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP 
- uchwała Nr CLXV/3337/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

6) zatwierdzenia Regulamin konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17 na realizację 
projektów w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.1 Aktywne 
włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 
– 2020 - uchwała Nr CLXV/3338/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

7) zatwierdzenia Listy ocenionych projektów z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-
001/16  Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Priorytet inwestycyjny 
10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie 
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia  
i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej 
współpracy z pracodawcami Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  - uchwała  
Nr CLXV/3339/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

W ramach ww. konkursu wpłynęły 54 wnioski o dofinansowanie projektu, wszystkie 
spełniły wymogi formalne i zostały skierowane do oceny formalnej w ramach I posiedzenia 
KOP. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej pozytywnie oceniono i przekazano do 
oceny merytorycznej 44 projekty. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej  
37 projektów, na łączną kwotę dofinansowania 54 874 222,78 zł, zostało 
zakwalifikowanych  do dofinansowania w ramach kwoty dofinansowania publicznego. 

8) ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej  
na operację typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje 
związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - uchwała  
Nr CLXV/3344/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

9) przyjęcia do stosowania książek procedur oraz instrukcji wypełniania dokumentów 
finansowo-księgowych - w ramach działań objętych Priorytetem 4 Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartych w Programie Operacyjnym Rybactwo  
i Morze na lata 2014-2020  - uchwała Nr CLXV/3345/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu 
RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.2 Mała retencja 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - 
uchwała Nr CLXV/3356/2017 z dnia 28 lutego2017 r.; 

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków w ramach konkursu 
do 30 kwietnia 2017 r.  

11) wyboru do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: Ochrona 
środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 6 Bezpieczeństwo ekologiczne, 
projektu pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa 
lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych”  - uchwała Nr CLXV/3358/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

Całkowita wartość Projektu wynosi 31 961 220,83 zł, przy czym dla Projektu 
przeznacza się środki na dofinansowanie w formie płatności ze środków europejskich (ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w kwocie nie przekraczającej 
19 176 732,24 zł, co stanowi nie więcej, niż 60% wszystkich wydatków kwalifikowanych 
Projektu. 
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12) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Listy fiszek projektowych dla projektów 
znajdujących się w dokumencie pn. Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla 
realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
 (z perspektywą do 2030 r.), ocenionych pozytywnie w ramach trybu negocjacyjno - 
uzgodnieniowego dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 dla trybu konkursowego - uchwała Nr CLXV/3359/2017  
z dnia 28 lutego 2017 r.; 

13) zmiany Regulaminu konkursu nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-002/16 na realizację projektów 
w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działania 12.4 
Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014-2020 – uchwała Nr CLXVII/3375/2017z dnia 7 marca 2017 r.; 

14) zmiany Zasad powierzania realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Regionalnemu Ośrodkowi 
Polityki Społecznej w Lublinie pt. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju 
społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, 
Priorytetu inwestycyjnego 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej 
i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej 
i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia, Działania 11.3 Ekonomia społeczna 
– uchwała Nr CLXVII/3376/2017 z dnia 7 marca 2017 r.; 

15) rozwiązania umowy nr 12/RPLU.09.03.00-06-0102/16-00 o dofinansowanie projektu: 
„Lubelskie – Teraz Przedsiębiorczość!”, zawartej w dniu 19 grudnia 2016 r.,  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  
2014-2020, Oś Priorytetowa: 9 Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości  
– uchwała Nr CLXVII/3386/2017 z dnia 7 marca 2017 r.; 

16) ogłoszenia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/17 
na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw  
i pracowników do zmian, Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała  
Nr CLXIX/3431/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 

17) zatwierdzenia Listy ocenionych projektów po rozpatrzeniu środka odwoławczego  
z posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-
001/16 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne 
włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa  
i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Działanie 11.1 Aktywne włączenie Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała  
Nr CLXIX/3421/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 

18) zatwierdzenia Listy ocenionych projektów z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.09.04.00-IZ.00-06-
001/16  Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn  
i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie 
życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą 
pracę, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała  
Nr CLXIX/3433/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 

19) ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu 
„Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 
produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie  
i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i 
powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 - uchwała Nr CLXIX/3434/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 

20) zatwierdzenia zmian w dokumencie  Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała  
Nr CLXIX/3443/2017 z dnia 21marca 2017 r.; 
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21) zatwierdzenia  zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 -  Uszczegółowienia 
Programu - uchwała Nr CLXIX/3444/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 

22) zatwierdzenia    zmiany w dokumencie pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
(SZOOP) - uchwała Nr CLXIX/3445/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 

23) powierzenia przetwarzania danych osobowych Instytucji Pośredniczącej – Lubelskiej 
Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz udzielenia upoważnienia  
do dokonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez 
Instytucję Pośredniczącą w imieniu i na rzecz Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zbiorze 
„Centralny system informatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”  
w celu realizacji Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych  
z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 z dnia 8 czerwca 2015 r. ) - uchwała Nr CLXIX/3446/2017 z dnia 21 marca 
2017 r.; 

24) powierzenia przetwarzania danych osobowych Instytucji Pośredniczącej – Lubelskiej 
Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz udzielania upoważnienia  
do dokonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez 
Instytucję Pośredniczącą w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej w celu realizacji 
Porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 z dnia  
8 czerwca 2015 r. ) - uchwała Nr CLXIX/3447/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 

25) ogłoszenia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-002/17 
na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw  
i pracowników do zmian, Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała  
Nr CLXX/3469/2017 z dnia 28 marca 2017 r.; 

26) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania czynności oraz 
składania oświadczeń związanych z przyjmowaniem dokumentów zabezpieczenia 
należytego wykonywania zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie projektów 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej 9 
Rynek pracy, Osi Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, 
Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje  
i kompetencje - uchwała Nr CLXX/3470/2017 z dnia 28 marca 2017 r.; 

27) zatwierdzenia Listy ocenionych projektów z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-
001/16 Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Priorytet inwestycyjny 10i 
Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 
nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie 
kształcenia i szkolenia, Działanie 12.2  Kształcenie ogólne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała  
Nr CLXX/3471/2017 z dnia 28 marca 2017 r.; 

28) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania „Rocznego Planu 
Działań Pomocy Technicznej RPO WL” na 2017 rok w ramach 14 Osi Priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
dotyczącego Instytucji Zarządzającej RPO WL - uchwała Nr CLXX/3472/2017 z dnia  
28 marca 2017 r.; 

29) przyjęcia „Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” - uchwała  
Nr CLXX/3473/2017 z dnia 28 marca 2017 r.; 

30) ogłoszenia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17 
na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne 
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wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała  
Nr CLXX/3479/2017 z dnia 28 marca 2017 r.; 

31) zmiany w Regulaminie konkursu  nr RPLU.01.01.00-IZ.00-06-001/16 na realizację 
projektów ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.1 Regionalna 
infrastruktura badawczo-rozwojowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała Nr CLXX/3480/2017 z dnia 28 marca 2017 r.; 

32) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania „Rocznego Planu 
Działań Pomocy Technicznej RPO WL” na 2017 rok w ramach 14 Osi Priorytetowej 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
dotyczącego Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie Programem 
Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” - uchwała  
Nr CLXX/3482/2017 z dnia 28 marca 2017 r.; 

33) przyjęcia projektu zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 - 2020 - uchwała Nr CLXX/3483/2017 z dnia 28 marca 2017 r.; 

34) zatwierdzenia Listy ocenionych projektów z I posiedzenia Komisji Oceny Projektów oraz 
wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-
001/16 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwienie 
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 
zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 11.2 Usługi 
społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na lata 2014 – 2020 - uchwała Nr CLXXI/3500/2017  z dnia 4 kwietnia 2017 r.; 

35) zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu 
RPLU.06.02.00-IZ.00-06-001/17 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.2 Mała retencja 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  
- uchwała Nr CLXXI/3502/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 
 

Ad 5/ Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. 
 
 Działając na podstawie  art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2031, z późn. zm.) – Zarząd zaopiniował pozytywnie:  
1) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa i przebudowa drogi gminnej 
111501L Tyszowce-Mikulin od km 0+920,00 do km 2+514,00 długości 1594,00 mb  
na terenie gminy Tyszowce” - uchwała Nr CLXV/3348/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

2) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ul. Gospodarczej w Świdniku wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą”  - uchwała Nr CLXV/3349/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

3) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa ul. Nałęczowskiej i alei 
Kraśnickiej w obrębie starej zajezdni autobusowej Helenów w Lublinie” - uchwała  
Nr CLXV/3350/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

4) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnych 107112L  
od km 0+000 do km 0+144,23 (do mostu), 107111L od km 0+000 (od skrzyżowania  
z drogą gminną nr 107112L) do km 1+275,59, 107109L od km 0+000  
do km 0+338,73 w miejscowości Mętów w gminie Głusk poprzez budowę chodnika  
z oświetleniem drogowym poprawiająca dostępność linii komunikacji miejskiej nr 17  
 - uchwała Nr CLXV/3351/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

5) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi powiatowej nr 2945L 
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Aleksandrów-Szostaki na terenie gminy Łuków” – uchwała Nr CLXVIII/3366/2017 z dnia  
7 marca  2017 r.; 

6) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej  
nr 1047L Kobylany-Zastawek o ścieżkę rowerową w m. Kobylany gm. Terespol  
od km 0+000 do km 0+568,43 długości 568,43 m” – uchwała Nr CLXVIII/3367/2017 z dnia  
7 marca  2017 r.; 

7) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 
nr 1068L z drogą powiatową nr 1071L w miejscowości Ortel Królewski na terenie gminy 
Piszczac” – uchwała Nr CLXVIII/3368/2017 z dnia 7 marca  2017 r.; 

8) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa odcinka drogi gminnej nr 100061L od km 
0+367.0 do km 1+581.0 w miejscowości Stare Buczyce, gmina Janów Podlaski wraz  
z budową odwodnienia i przebudową kolizji” – uchwała Nr CLXVIII/3401/2017 z dnia  
14 marca 2017 r.; 

9) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi powiatowej nr 2921L Tereszpol-Smólsko”, 
na terenie gmin Biłgoraj oraz Tereszpol – uchwała Nr CLXIX/3425/2017 z dnia 21 marca 
2017 r.; 

10) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi nr 1051L Zalesie –Chotyłów – Piszczac – 
Tuczna - Sławatycze na odcinku od km 21+190 do km 28+180”, na terenie gmin Tuczna 
oraz Sławatycze – uchwała Nr CLXIX/3426/2017 marca 2017 r.; 

11) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Etap I - rozbudowa/budowa  
al. Racławickich w Lublinie, od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem)  
do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od al. Racławickich do wiaduktu nad  
al. Solidarności; rozbudowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe  
z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czechówki wraz  
z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń” -  uchwała Nr 
CLXXI/3497/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.; 

12) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Etap II - rozbudowa ul. Lipowej  
w Lublinie, od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza” 
 -  uchwała Nr CLXXI/3498/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r.; 

13) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Etap III - rozbudowa ul. Sowińskiego  
w Lublinie, od al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej  
od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów; budowa łącznika ulic Langiewicza i 
Radziszewskiego i przebudowa odcinka ul. Radziszewskiego do łącznika do skrzyżowania 
z ul. Sowińskiego”   -  uchwała Nr CLXXI/3499/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 

 
Działając na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych 

strefach ekonomicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 282 z późn. zm.) – Zarząd zaopiniował  
pozytywnie projekt wniosku dotyczącego zmiany granic Specjalnej Strefy Ekonomicznej,  
w części dotyczącej województwa lubelskiego poprzez włączenie gruntów zlokalizowanych  
w Lubartowie o łącznej powierzchni 4,3965 ha (na działkach jak w załączniku nr 1  
do Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC – uchwała  
Nr CLXV/3347/2017 z dnia 28 lutego 2017 r. 
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Ad 6/ Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych 
jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy. 
 
 Wykonując funkcję pracodawcy w stosunku do kierowników wojewódzkich 
samorządowych jednostek organizacyjnych,  Zarząd podjął uchwały, które dotyczyły: 
1) powierzenia Pani Jolancie Lesiewicz zadania doradcy metodycznego na okres  

od 1 marca 2017 roku do 30 września 2019 roku - uchwała Nr CLXV/3341/2017  z dnia  
28 lutego 2017 r.; 
 Zadania doradcy metodycznego Pani Jolanta Lesiewicz będzie wykonywać w ramach 
zatrudnienia w Kolegium Pracowników Służb Społecznych połączonego ze szkołą 
Policealną Pracowników Służb Społecznych w Lublinie, z jednoczesnym obniżeniem 
wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. Nauczyciel – doradca 
metodyczny powierzone zadania realizuje w 13 szkołach prowadzonych przez 
Województwo Lubelskie, to jest w 3 szkołach zorganizowanych przy podmiotach 
leczniczych oraz 10 szkołach policealnych.  

2) wyznaczenia Pani Małgorzaty Lachowskiej  – nauczyciela bibliotekarza, kierownika 
Wydziału Czytelni do wykonywania obowiązków p.o. dyrektora Biblioteki Pedagogicznej  
w Chełmie od dnia 25 marca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. - uchwała  
Nr CLXVIII/3390/2017 z dnia 14 marca 2017 r.; 

3) powołania Pani Agnieszki Zadury na stanowisko Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego  
w Kazimierzu Dolnym, po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, na okres pięciu 
lat, tj. od dnia 21 marca 2017 r. do dnia 20 marca 2022 r.  - uchwała Nr CLXVIII/3404/2017 
z dnia 14 marca 2017 r.; 

4) wyznaczenia Pani Małgorzaty  Przeździak - nauczyciela Medycznego Studium 
Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie - Kierownika Szkolenia Praktycznego  
do zastępowania dyrektora Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka 
w Łukowie w czasie jego nieobecności - uchwała Nr CLXX/3466/2017 z dnia 28 marca 
2017 r.; 

5) powierzenia  Panu Grzegorzowi Gomoła, za Jego zgodą, pełnienia obowiązków Dyrektora 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie na czas 
usprawiedliwionej nieobecności Pana Zbigniewa Stopy - Dyrektora  Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli w Lublinie – uchwała Nr CLXXII/3503/2017 z dnia 
 5 kwietnia 2017 r. 
 

Ad 7/ Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Lubelskiego na zadania realizowane 
przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność  pożytku 
publicznego. 
 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) w związku z uchwałą  
Nr XXIII/344/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia  29 listopada 2016 r.  
w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
na 2017 rok” (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 5169), Zarząd Województwa Lubelskiego 
podjął uchwały w sprawach: 
1) wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Województwa 

Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. w formie powierzenia i w formie 
wspierania z terminem realizacji od dnia 1 kwietnia do dnia 15 grudnia 2017 r. – uchwała 
Nr CLXVII/3382/2017 z dnia 7 marca 2017 r.; 

2) zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych 
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach 
otwartego konkursu ofert Nr 1/2017 ogłoszonego w dniu 27 stycznia 2017 roku na 
realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku - uchwała  
Nr CLXVIII/3393/2017 z dnia 14 marca 2017 r.; 
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Kwota przeznaczona na realizację zadań wynosiła ogółem 180 000,00 zł, w podziale  
na poszczególne zadania: 

 Wspieranie działań na rzecz rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych 
– (realizacja Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej w Województwie Lubelskim na lata 2014 – 2020) - 80 000 zł. 

 Prowadzenie działań ukierunkowanych na aktywizację i integrację społeczną osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (realizacja Regionalnego Programu Pomocy 
Społecznej i  Włączenia Społecznego na lata 2016-2020) - 60 000 zł. 

 Wspieranie różnorodnych form służących aktywizacji osób starszych – (realizacja 
Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2016 – 2020) - 40 000 zł. 

3) zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych 
przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach 
otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 lutego 2017 r. na wspieranie realizacji 
zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2017 roku -  uchwała  
Nr CLXIX/3435/2017 z dnia 21 marca 2017 r. 

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 4 oferty złożone w ramach podzadania 2. 
Działania z zakresu ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 
Wszystkie zakwalifikowane oferty spełniły kryteria oceny merytorycznej. Do 
dofinansowania rekomendowano 4 oferty na łączną kwotę 47 925,00 zł. 
 

Ad 8/ Udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego w Lublinie. 
 
 Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego związane z udzielaniem  zamówień 
publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, w stosunku 
do których zastosowano ustawę Prawo zamówień publicznych dotyczyły: 
1) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na organizację szkolenia pt. „Ocena oddziaływania na środowisko w projektach 
podlegających współfinansowaniu w ramach RPO WL na lata 2014-2020” z Wykonawcą 
wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - uchwała 
Nr CLXVII/3377/2017 z dnia 7 marca 2017 r. 

Zarząd wybrał  jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Pana Pawła 
Budnioka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Paweł Budniok Pedago, 
Krajowy Ośrodek Kształcenia Administracji, ul. Wielicka 44 lok. 45, 30-552 Kraków  
- wartość oferty brutto – 47 880,00 zł 

2) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na usługę druku okładki białej, czerwonej i złotej z herbem Województwa Lubelskiego  
z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę  
- uchwała Nr CLXVII/3378/2017 z dnia 7 marca 2017 r. 

Zarząd wybrał  jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Alina 
Łagodowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Łagodowska Alina Agencja 
Wydawniczo –Reklamowa MAGIC, ul. Mełgiewska 32, 20-234 Lublin. Wartość całej oferty 
brutto: 17 220,00 zł  

3) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na usługę druku ulotek informujących o Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 
2014-2020 z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego - uchwała Nr CLXVII/3379/2017 z dnia 7 marca 2017 r. 

Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: AMISTAD  
Sp. z o.o., Plac Na Groblach 8/2, 31-101 Kraków. Cena oferty brutto: 18 942,00 zł. 

4) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na usługę szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów w ramach stażu podyplomowego  
w 2017 r. z podziałem na 5 części znak: OP-IV.272.15.2017.ŁB w zakresie części nr 1, 2 i 
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4 z Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu na usługę społeczną  - uchwała  
Nr CLXVII/3380/2017 z dnia 7 marca 2017 r. 

Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
- w zakresie części 1: Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4. Cena oferty brutto: 

119 400,00 zł, 
- w zakresie części 2: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. I Armii Wojska Polskiego 8. Cena 
oferty brutto: 95 000,00 zł, 

- w zakresie części 4: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1. Cena oferty 
brutto: 90 000,00 zł. 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na dostawę materiałów biurowych dla Departamentów współfinansowanych ze środków 
UE z Pomocy Technicznej RPO WL na lata 2014-2020 i Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna na lata 2014-2020 z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego - uchwała Nr CLXVIII/3396/2017 z dnia 14 marca 
2017 r. 

Zarząd postanowił wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
Biuro - Plus L.A. Koptyra Spółka jawna, ul. Handlowa 4b, 37-450 Stalowa Wola. Cena 
oferty brutto: 65 976,21 zł 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na dostawę urządzeń sieciowych wraz z uruchomieniem i konfiguracją w celu rozbudowy 
sieci bezprzewodowej wifi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego  
z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego - uchwała Nr CLXIX/3440/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 

Zarząd postanowił wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
Apius Technologies SA, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków. Cena oferty brutto 548 455,77 
zł. 

7) wyboru najkorzystniejszych ofert oraz zawarcia umów w sprawie zamówienia publicznego 
na dostawę mebli biurowych dla potrzeb UMWL w Lublinie z podziałem na części  
z Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego - uchwała Nr CLXIX/3441/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 

Zarząd postanowił: 

 wybrać w części nr 1 jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: JARD 
Sp. z o.o., Aleja Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa, wartość oferty: 96 425,85 zł; 

 wybrać w części nr 2 jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Tobo 
Datczuk Sp. J., ul. Kuriany 104, 15-589 Białystok, wartość oferty: 67 845,57 zł; 

 wybrać w części nr 3 jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: DG 
Wyposażenia i Wyceny Nieruchomości Kazimierz Derenda, ul. Spławikowa 19,  
85-435 Bydgoszcz, wartość oferty: 58 600,00 zł; 

8) wyboru najkorzystniejszych ofert oraz zawarcia umów w sprawie zamówienia publicznego 
na dostawę materiałów biurowych z podziałem na części z Wykonawcami wyłonionymi 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - uchwała  
Nr CLXIX/3442/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 

Zarząd postanowił: 

 wybrać w części nr 1 jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
Przedsiębiorstwo Annex Sp. z o.o., ul. Rynek 10, 23-235 Annopol, wartość oferty: 
16 220,46 zł; 

 wybrać w części nr 2 jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Dalimex 
Sp. z o.o., ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin, wartość oferty: 59 800,03 zł; 

 wybrać w części nr 3 jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Dalimex 
Sp. z o.o., ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin wartość oferty: 125 304,00 zł; 

9) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
na przeprowadzenie szkolenia pt. „Studium wykonalności – analiza ekonomiczno-
finansowa w kontekście Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia” z Wykonawcą 
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wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - uchwała 
Nr CLXX/3455/2017 z dnia 28 marca 2017 r. 

Zarząd postanowił: wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
Piotr Lewandowski prowadzący działalność pod firmą Akademia Eurokadry – Centrum 
Szkoleń Administracji Publicznej Piotr Lewandowski, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, 
wartość brutto złożonej oferty wynosi: 24 384,00 zł. 

 
Ad 9/ Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla 
województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Lubelskiego”  
 
 Działając na podstawie uchwały Nr XIX/316/04 Sejmiku Województwa Lubelskiego  
z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia insygniów samorządowych Województwa 
Lubelskiego, zasad używania i stosowania – Zarząd Województwa wyróżnił Medalem 
Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla województwa:   
1) Pana Mariana Cisło, Pana Andrzeja Sikorskiego, Pana Wiesława Wieczerzaka - uchwała 

Nr CLXV/3353/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 
2) Pana Tadeusza Mysłowskiego, Pana Jerzego Kamińskiego, Panią Halinę Ginowicz, Panią 

Teresę Baranowską, Panią Alicję Filip, Panią Jolantę Kudrycką - uchwała  
Nr CLXVIII/3413/2017 z dnia 14 marca 2017 r.; 

3) Panią Ewę Hadrian; Panią Elżbietę Kawałę; Panią Małgorzatę Pieczykolan; Panią Alicję 
Rogalską; Panią Marię Rydz; Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w 
Lublinie; Pana Ryszarda Dudę; Pana Arkadiusza Czajkę; Pana Waldemara Paska; 
Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Karola Namysłowskiego w Szczebrzeszynie; Panią 
Dorotę Kołodziej; O. Grzegorza Kluza; Panią Helenę Karchuć; Pana Czesława Kozinę; 
Panią Małgorzatę Gnot; Pana Andrzeja Kwieka; Pana Krzysztofa Stankiewicza; Pana 
Andrzeja Szwabe; Biotechnologiczne Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Biomed-Lublin” 
WSiSZ S.A - uchwała Nr CLXIX/3450/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 
 

 Działając na podstawie uchwały Nr XLVI/717/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego 
 z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla 
Województwa Lubelskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także 
noszenia (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2006 r. Nr 119, poz. 2000) - Zarząd uhonorował 
Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego: mjr w st. spocz. Jerzego Bąka; 
Pana Roberta Dołęgę; I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły  
w Krasnymstawie; Panią Alicję Barton - uchwała Nr CLXIX/3449/2017 z dnia 21 marca  
2017 r. 
 
Ad 10/ Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania  
i ochrony dóbr kultury. 
 

Działając na podstawie uchwały Nr XX/268/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego  
z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród  
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury  
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 29 marca 2012 r. poz. 1312, z późn. zm.) – Zarząd przyznał 
nagrody finansowe: 

 
 w wysokości 2.000 00 zł  każda nw. osobom: 
1) Panu Tomaszowi Głębockiemu w dziedzinie twórczości artystycznej -  uchwała  

Nr CLXVIII/3405/2017 z dnia 14 marca 2017 r. 
2) Pani Bożenie Dragun za popularyzację i upowszechnianie kultury -  uchwała  

Nr CLXVIII/3406/2017 z dnia 14 marca 2017 r. 
3) Pani Jolancie Grabowskiej za całokształt działalności kulturalnej -  uchwała  

Nr CLXVIII/3407/2017 z dnia 14 marca 2017 r. 
4) Panu Danielowi Salmanowi w dziedzinie twórczości artystycznej -  uchwała  
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Nr CLXVIII/3408/2017 z dnia 14 marca 2017 r. 
5) Panu Krzysztofowi Olchawie w dziedzinie twórczości artystycznej -  uchwała  

Nr CLXVIII/3409/2017 z dnia 14 marca 2017 r. 
6) Pani Monice Nitkiewicz w dziedzinie twórczości artystycznej -  uchwała  

Nr CLXVIII/3410/2017 z dnia 14 marca 2017 r. 
7) Pani Joannie Holcgreber - Gołaj w dziedzinie twórczości artystycznej -  uchwała  

Nr CLXVIII/3411/2017 z dnia 14 marca 2017 r. 
8) Pani Renacie Ćwik za pielęgnowanie i ochronę tradycji regionu -  uchwała  

Nr CLXVIII/3412/2017 z dnia 14 marca 2017 r. 
 

w wysokości 1.500 00 zł  każda nw. osobom: 
9) Panu Tadeuszowi Kudukowi w dziedzinie twórczości artystycznej - uchwała  

Nr CLXX/3463/2017 z dnia 28 marca 2017 r.; 
10) przyznania nagrody finansowej Panu Tomaszowi Świerbutowiczowi z okazji jubileuszu 40-

lecia pracy twórczej - uchwała Nr CLXX/3464/2017 z dnia 28 marca 2017 r. 
 
 
Ad 11/ Pozostałe uchwały. 
 
 Uchwały  z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu dotyczyły: 
1) zatwierdzenia wyników prac Komisji do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie 

stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury 
i opieką nad zabytkami - uchwała Nr CLXVII/3383/2017 z dnia 7 marca 2017 r.; 

2) wyrażenia zgody na użyczenie przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce mienia 
posiadającego szczególną wartość kulturową - uchwała Nr CLXVIII/3389/2017z dnia  
14 marca 2017 r. 

Zarząd wyraził zgodę na użyczenie ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 
czterech obiektów muzealnych do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  
w Puławach na okres do dnia 31.12.2020 r.  

Użyczone obrazy będą wystawione w Sali Seminaryjnej Instytutu, gdzie odbywają się 
m.in. posiedzenia Rady Naukowej, konferencje i przyjęcia gości. 

3) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego  
w sprawie podziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym poprzez wyłączenie 
dotychczasowego Oddziału - „Muzeum Czartoryskich w Puławach”, celem włączenia go 
do samorządowej instytucji kultury pn. „Muzeum Czartoryskich w Puławach w organizacji”, 
dla której organizatorem jest Miasto Puławy - uchwała Nr CLXIX/3416/2017 z dnia  
21 marca 2017r.; 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie list uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium 
w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” realizowanego 
w ramach projektu pozakonkursowego „Projekty w zakresie programów pomocy 
stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów 
zawodowych” - uchwała Nr CLXIX/3417/2017 z dnia 21 marca 2017r.; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów w ramach programu 
stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” realizowanego w ramach projektu 
pozakonkursowego „Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych” na rok szkolny 2016–
2017 - uchwała Nr CLXIX/3418/2017 z dnia 21 marca 2017r.; 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych ze 
złożeniem i realizacją projektu konkursowego o nazwie „Aktywna Szkoła” w ramach Osi 
Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie 
Zawodowe - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 - uchwała Nr CLXIX/3420/2017 z dnia 21 marca 2017r.; 

7) uzgodnienia zawodów planowanych do kształcenia od roku szkolnego 2017/2018 
w formach szkolnych i kwalifikacyjnych kursach zawodowych dla szkół policealnych 
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prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego - uchwała Nr CLXIX/3421/2017 
z dnia 21 marca 2017r.; 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podejmowania czynności w zakresie 
realizacji projektu konkursowego o nazwie „Mobilny Absolwent” w ramach Osi 
Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie 
zawodowe - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 - uchwała Nr CLXIX/3422/2017 z dnia 21 marca 2017r.; 

9) powołania Rady Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie na kadencję 2017-2021 - uchwała Nr 
CLXIX/3423/2017 z dnia 21 marca 2017r.; 

10)  ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły 
wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli i za specjalności i formy doskonalenia 
zawodowego dla nauczycieli oraz planu dofinansowania na 2017 rok form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli dla szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd 
Województwa Lubelskiego - uchwała Nr CLXX/3465/2017 z dnia 28 marca 2017 r.; 
       
Uchwały z zakresu działania Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa 

dotyczyły: 
1) nadania numerów drogom gminnym,  zlokalizowanym na terenie województwa lubelskiego 

– uchwała Nr CLXVIII/3391/2017 z dnia 14 marca 2017 r.; 
2) wyrażenia zgody na  zawarcie  porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa 

Lubelskiego a Burmistrzem Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie powierzenia 
prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813 w zakresie 
bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach 
administracyjnych gminy miejskiej Międzyrzec Podlaski, Gminie Miejskiej Międzyrzec 
Podlaski w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. – uchwała  
Nr CLXIX/3424/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 

3) przyjęcia  „Projektu planu rzeczowo - finansowego wydatkowania środków Funduszu 
Kolejowego w 2018 r.” uchwała Nr CLXX/3454/2017 z dnia 28 marca 2017 r.; 

Województwo Lubelskie otrzyma w 2018 r. kwotę 12 279 012,79 zł na finansowanie lub 
współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz naprawy pojazdów 
kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie 
umowy o świadczenie usług publicznych, o której mowa w art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym . 

„Projekt Planu rzeczowo - finansowego wydatkowania środków Funduszu Kolejowego 
w  2018 r.” zakłada wykorzystanie środków tego funduszu na zadania w zakresie naprawy 
pojazdów kolejowych w ramach rocznego okresu rozliczeniowego Umowy 
nr 1185/DT/CP/16 z dnia 9 grudnia 2016 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie 
kolejowych przewozów pasażerskich pomiędzy Województwem Lubelskim a Przewozy 
Regionalne sp. z o.o., zawartej na okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2020 r. 

4) nadania numerów drogom gminnym, zlokalizowanym na terenie województwa lubelskiego 
- uchwała Nr CLXXI/3494/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 

 
Uchwały z zakresu działania Departamentu Mienia i Inwestycji dotyczyły: 

1) powierzenia, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na wyłonienie operatora zarządzającego inkubatorem technologicznym 
utworzonym w ramach projektu pn. „Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie” 
oraz administrującego segmentami I i II budynku „Lubelskiego Parku Naukowo-
Technologicznego w Lublinie” – uchwała Nr CLXVII/3364/2017 z dnia 7 marca 2017 r.; 

2) sprzedaży przez Województwo Lubelskie w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego 
udziałów Województwa Lubelskiego w Spółce działającej pod firmą Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu – uchwała 
 Nr CLXXI/3493/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 
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  Uchwały z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej 
dotyczyły: 
1) zmian w regulaminie pracy Rady ds. Innowacji - uchwała Nr CLXVII/3371/2017 z dnia  

7 marca 2017 r.; 
2) wyrażenia zgody na podpisanie Porozumienia w sprawie współorganizacji seminarium 

gospodarczego Akademia Eksportera – Stany Zjednoczone - uchwała  
Nr CLXVII/3372/2017 z dnia 7 marca 2017 r.; 

3) wyrażenia zgody na przystąpienie Samorządu Województwa Lubelskiego w charakterze 
partnera do projektu ”Jan III Sobieski Trail as a European role model of innovative reuse 
of cultural heritage inrural areas for regeneration, sustainable development, economic 
growth and improvement of people’s well-being and living environments” w ramach 
Programu Horyzont 2020 - uchwała Nr CLXVII/3384/2017 z dnia 7 marca 2017 r.; 

Projekt dotyczy wdrożenia 6 innowacyjnych rozwiązań, wykorzystujących dziedzictwo 
kulturowe jako katalizator rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Szlaku Jana  
III Sobieskiego, w oparciu o holistyczny model zrównoważonego rozwoju w 5 krajach 
europejskich: Polska, Ukraina, Rumunia, Słowacja, Austria. 

4) wyrażenia  zgody na zawarcie z PwC Polska Sp. z o. o. siedzibą w Warszawie,  
przy Al. Armii Ludowej 14, Porozumienia dotyczącego współorganizacji konferencji „Export 
– Invest Lubelskie”, która odbędzie się w dniu 17 marca 2017 r. w Lublinie – uchwała 
 Nr CLXVII/3385/2017 z dnia 7 marca 2017 r.; 

5) wystąpienia Województwa Lubelskiego z propozycją ustanowienia Wspólnego 
Przedsięwzięcia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pn.: Lubelska wyżyna 
technologii fotonicznych - uchwała Nr CLXVIII/3403/2017 z dnia 14 marca 2017 r.; 

6) wyrażenia zgody  na podpisanie Porozumienia w sprawie współorganizacji Seminarium 
gospodarczego Zmiany w podatkach w 2017 r. z uwzględnieniem zmian dotyczących 
zwalczania wyłudzeń w transakcjach międzynarodowych z Lubelską Fundacją Rozwoju  
z siedzibą w Lublinie - uchwała Nr CLXVIII/3414/2017 z dnia 14 marca 2017 r. 

 
 Uchwały z zakresu działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej dotyczyły: 

1) powołania  komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert 
ogłoszonego w dniu 7 lutego 2017 r. na wspieranie realizacji zadań z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2017 roku - uchwała Nr CLXV/3342/2017 z dnia 
28 lutego 2017 r.; 

2) wyrażenia zgody na cesję wierzytelności Centrum Radioterapii i Usprawniania Sp. z o.o.  
z siedzibą w Gdańsku przysługującej od Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na rzecz MEDFINANCE S.A.  
z siedzibą w Łodzi - uchwała Nr CLXV/3355/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

3) wyrażenia zgody na cesję wierzytelności konsorcjum firm: Vendi Servis sp. z o.o., „IZAN+” 
sp. z o.o. oraz Naprzód Service sp. z o.o. przysługujących od Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego w Białej Podlaskiej na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą  
w Katowicach - uchwała Nr CLXVII/3370/2017 z dnia 7 marca 2017 r.; 

4) zatwierdzenia prac komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenia konkursu ofert 
na wybór realizatora w roku 2017 programu polityki zdrowotnej pn. „Program prozdrowotny 
w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii 
pracy na lata 2017 – 2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012 – 2015)” 
- uchwała Nr CLXVIII/3394/2017 z dnia 14 marca 2017 r.; 
 Na realizatora programu w roku 2017 wybrany został Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Lublinie. Łączna kwota środków przeznaczona 
na realizację programu wynosi 240 000,00 zł. 

5) powołania Zespołu Roboczego ds. Monitoringu i Ewaluacji Strategii Polityki Społecznej 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  - uchwała Nr CLXIX/3436/2017 z dnia  
21 marca 2017 r.; 
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6) przystąpienia do programu „Ogólnopolska Karta Seniora” - uchwała Nr CLXIX/3437/2017 
z dnia 21 marca 2017 r.; 

7) przyjęcia Regionalnego Programu Zdrowotnego – programu polityki zdrowotnej  
pt. „Pogram wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi wśród mieszkańców województwa 
lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup ryzyka jako profilaktyka boreliozy z 
Lyme na lata 2017-2019” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 - uchwała Nr CLXIX/3438/2017 z dnia  
21 marca 2017 r.; 

8) powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje 
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert 
ogłoszonego w dniu 20 lutego 2017 r. na wspieranie realizacji zadań publicznych 
Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS w 2017 roku  
- uchwała Nr CLXIX/3439/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 

9) wskazania zadań i określenia limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie 
projektów w ramach robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. – uchwała Nr CLXX/3456/2017 z dnia 28 marca  
2017 r. 

10) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na wybór 
realizatora w roku 2017 programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie 
lubelskim w latach 2016-2021” finansowanego ze środków Samorządu Województwa 
Lubelskiego – uchwała Nr CLXX/3457/2017 z dnia 28 marca 2017 r. 

11) zatwierdzenia treści ogłoszenia o konkursie ofert na wybór realizatora w roku 2017 
programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych  
w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 
2016-2021” – uchwała Nr CLXX/3458/2017 z dnia 28 marca 2017 r. 

12) powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 
konkursu ofert nr 1/2017 dla fundacji i organizacji pozarządowych na realizację zadań 
publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
ogłoszonego w dniu  17 marca 2017 r. - uchwała Nr CLXXI/3487/2017 z dnia 4 kwietnia 
2017 r.; 
 

 Uchwały z zakresu działania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem 
Operacyjnym  dotyczyły:  
1) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Zarządzanie ryzykiem nadużyć 

finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 
– 2020 – uchwała Nr CLXV/3352/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

2) nadania Regulaminu Organizacyjnego Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości 
w Lublinie - uchwała Nr CLXVIII/3398/2017 z dnia 14 marca 2017 .; 

3) zmiany uchwały  w sprawie powołania Grupy Roboczej do spraw informacji i promocji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz ustanowienia 
Regulaminu Grupy Roboczej do spraw informacji i promocji Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego - uchwała Nr CLXVIII/3399/2017 z dnia  
14 marca 2017 .; 

4) powierzenia przetwarzania danych osobowych Instytucji Pośredniczącej oraz udzielenia 
upoważnienia do dokonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych przez Instytucję Pośredniczącą w imieniu i na rzecz Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 
operacyjnych” w celu realizacji Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji 
Pośredniczącej zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach instrumentu Zintegrowane 
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Inwestycje Terytorialne z dnia 9 marca 2016 r. - uchwała Nr CLXX/3484/2017 z dnia  
28 marca 2017 r.; 

5) powierzenia przetwarzania danych osobowych Instytucji Pośredniczącej oraz udzielenia 
upoważnienia do dokonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych przez Instytucję Pośredniczącą w imieniu i na rzecz Instytucji Zarządzającej  
w celu realizacji Porozumienia w sprawie powierzenia Instytucji Pośredniczącej zadań 
związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne z dnia 9 marca 2016 r. - uchwała Nr CLXX/3485/2017 z dnia 28 marca  
2017 r.; 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała  
Nr CLXXI/3501/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 

 
Uchwały  z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska  dotyczyły: 

1) przyjęcia  Aneksu nr 2 do „Aktualizacji programu małej retencji dla nowego województwa 
lubelskiego”. 

W aneksie nr 2 uwzględnione zostały dodatkowe obiekty dotyczące budowy, odbudowy                       
i rozbudowy w zakresie małej retencji, tj. zbiorniki retencyjne, stawy rybne i urządzenia 
piętrzące, które nie zostały ujęte w „Aktualizacji programu małej retencji dla nowego  
woj. lubelskiego” oraz aneksie sporządzonym w 2013 r.  

Działania małej retencji mają na celu likwidację przyczyn i skutków pogorszenia 
naturalnych stosunków wodnych poprzez spowalnianie odpływu wody na terenie całego 
kraju, minimalizację skutków suszy, przeciwdziałanie powodzi i odtworzenie lub 
zachowanie istniejących obszarów wodno-błotnych m.in. poprzez wspieranie pro-
środowiskowych metod retencjonowania wody, tj. zachowanie naturalnych zbiorników 
retencyjnych, renaturyzacja siedlisk podmokłych, czy integracja działań różnych 
podmiotów pozwalająca na uzyskanie efektu ekologicznego. 

2) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Zarządu Województwa Lubelskiego 
w sprawie powołania członków Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych  
- uchwała Nr CLXVII/3361/2017 z dnia 7 marca 2017 r.; 

3) przyjęcia  Regulaminu konkursu na opracowanie projektu znaku graficznego  
– logo dla przedsięwzięcia promującego produkty tradycyjne i regionalne 
charakterystyczne dla wschodnich regionów Polski „Na kulinarnym szlaku wschodniej 
Polski” - uchwała Nr CLXVIII/3374/2017 z dnia 7 marca 2017 r.; 

4) ustalenia Regulaminu I edycji konkursu pn. „Nakręć się na ochronę środowiska!” dla 
uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego - uchwała 
Nr CLXVIII/3395/2017 z dnia 14 marca 2017r.; 

5) przyjęcia „Zasad dotyczących trybu postępowania w zakresie zgłaszania, rozliczania 
 i kontroli zadań określonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych ze środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego w 2017 roku” - uchwała 
Nr CLXX/3453/2017 z dnia 28 marca 2017 r.; 

6) powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na opracowanie „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla 
województwa lubelskiego za lata 2014 - 2016” oraz  opracowanie „Raportu z wykonania 
Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego za lata 2015 – 2016” - uchwała 
Nr CLXXI/3495/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 

 
Uchwała z zakresu działania Departamentu Polityki Regionalnej  dotyczyła zmiany 

uchwały  w sprawie przyjęcia aktualizacji dokumentu pn. Przedsięwzięcia o priorytetowym 
znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
(z perspektywą do 2030 r.) - uchwała Nr CLXXI/3496/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. 

Zmiana dot. włączenia przedsięwzięcia pn.: System gospodarowania odpadami 
azbestowymi na terenie województwa lubelskiego. 
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Uchwała z zakresu działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dotyczyła .. 
1) powołania Komisji Oceny Projektów dla oceny projektów złożonych w konkursie  

nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna 
sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014-2020  - uchwała Nr CLXV/3357/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.; 

2) przyjęcia zasad przeprowadzania wizyt monitoringowych przez Instytucję Pośredniczącą 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 
2014 – 2020 – uchwała Nr CLXVII/3369/2017 z dnia 7 marca 2017 r.; 

3) powołania Komisji Oceny Projektów dla oceny projektów złożonych w konkursie  
nr RPLU.03.01.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność 
przedsiębiorstw, Działania 3.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (konkurs skierowany do gmin) 
- uchwała Nr CLXVII/3387/2017 z dnia 7 marca 2017 r.; 

4) powołania Komisji Oceny Projektów dla oceny projektów złożonych w konkursie  
nr RPLU.03.01.00-IZ.00-06-002/16 w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność 
przedsiębiorstw, Działania 3.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (konkurs skierowany do gmin, 
w których siedzibę maja powiaty)  - uchwała Nr CLXVII/3388/2017 z dnia 7 marca 2017 r.; 

5) powołania Komisji Oceny Projektów dla oceny projektów złożonych w konkursie  
nr RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  - 
uchwała Nr CLXVIII/3397/2017 z dnia 14 marca 2017 r.; 

6) powołania Komisji Oceny Projektów dla oceny projektów złożonych w konkursie  
nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność 
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna 
sektora mieszkaniowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 – uchwała Nr CLXX/3481/2017 z dnia 28 marca 2017 r. 

 
Uchwała z zakresu działania Departamentu Promocji i Turystyki dotyczyła powierzenia 

Departamentowi Promocji i Turystyki oraz Departamentowi Gospodarki i Współpracy 
Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wykonania 
obowiązków wnioskodawcy w związku z przygotowaniem, złożeniem do Instytucji 
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020 oraz realizacją projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”  
– uchwała Nr CLXIX/3451/2017 z dnia 21 marca 2017 r.; 

 
 Uchwały z zakresu działania Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 
dotyczyły: 

1) przyjęcia do stosowania książki procedur - w ramach działań objętych Priorytetem 4 
Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartych w Programie Operacyjnym 
Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 - uchwała Nr CLXX/3467/2017 z dnia 28 marca  
2017 r.; 

2) przyjęcia do stosowania procedury związanej z obsługą zadań delegowanych 
 w związku z realizacją obowiązków wynikających z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 - uchwała Nr CLXX/3468/2017 z dnia 28 marca  
2017 r. 
 

Uchwała z zakresu działania Regionalnego Biura Energii dotyczyła pozytywnego  
zaopiniowania projektu dokumentu „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Bełżyce na lata 2015-2030”, w zakresie 
zgodności z polityką energetyczną państwa, określoną w obwieszczeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r. (M.P. Nr 2, 
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poz.11) oraz w zakresie współpracy z innymi gminami - uchwała Nr CLXV/3332/2017 z dnia 
28 lutego 2017 r. 
 
II. Wykaz projektów dokumentów przyjętych przez  Zarząd Województwa 

Lubelskiego i rekomendowanych Sejmikowi Województwa Lubelskiego. 
 
 Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował pod obrady Sejmiku 
Województwa Lubelskiego projekty uchwał  w sprawach:  

 
1) zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem jest Województwo Lubelskie oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków; 

2) powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą wojewódzką Nr 813  
w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie drogowym w granicach 
administracyjnych gminy miejskiej Międzyrzec Podlaski, Gminie Miejskiej Międzyrzec 
Podlaski w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.; 

3) wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Krasnobród; 
4) określenia zadań Samorządu Województwa Lubelskiego, które mogą  być finansowane  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017; 
5) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku zawarcia w trybie przetargu umowy 

dotyczącej oddania w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na działalność 
statutową Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze  
w Lublinie nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubelskiego; 

6) wskazania kandydatów do składu Rady Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia; 

7) zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok; 
8) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego; 
9) wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Lubelskie udziałów Spółki działającej pod 

firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zamościu Sp. z o.o. z siedzibą  
w Zamościu oraz określenia trybu zbycia udziałów, 

10) dalszego prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie 
przez Województwo Lubelskie i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

11) pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi Nr 801 od ronda  
na skrzyżowaniu z drogą ekspresową S 12 w km 119 + 186 do skrzyżowania  
z drogą wojewódzką Nr 824 (ul. Zieloną) w km 122 + 770 w Puławach;  

12) wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. 

13) określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz 
rejonizacji tych upraw na obszarze województwa lubelskiego  
w 2017 roku; 

14) zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie oraz nadania Statutu;  

15) zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej; 
16) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w 

Chełmie; 
17) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego 

w Lublinie; 
18) zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała 

Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie; 
19) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana 

Pawła II w Zamościu; 
20) zmiany Statutu Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego w Nałęczowie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; 
21) zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  

w Suchowoli; 
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22) zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie; 

23) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w 
Radecznicy; 

24) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – 
Leczniczego w Celejowie; 

25) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy  
i Chorób Płuc w Adampolu; 

26) zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc  
w Poniatowej; 

27) zmiany Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Białej Podlaskiej; 

28) zmiany Statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie; 

29) zmiany Statutu Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie – Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej; 

30) zmiany Statutu Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Zamościu; 

31) zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno  
– Leczniczego w Lublinie; 

32) Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. 
 

oraz projekt stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie konieczności 
dostosowania przepisów ustawy – Prawo łowieckie do postanowień wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., sygn. akt. P 19/13. 
 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, z późn. zm.) Zarząd  przedłożył 
Sejmikowi Województwa Lubelskiego „Raport z wykonania Wojewódzkiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii oraz Profilaktyki w Zakresie HIV/AIDS na rok 2016 przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie”. 

 
Działając na podstawie  art. 267 ust. 1 pkt 1-3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) – Zarząd przedłożył  Sejmikowi 
Województwa Lubelskiego przyjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu 
w dniu 28 marca 2017 r.:  
1)  „Sprawozdanie roczne z wykonania  Budżetu Województwa Lubelskiego  

za 2016 rok” (uchwała Nr CLXX/3475/2017); 
2) „Informację  o stanie mienia Województwa Lubelskiego za 2016 rok” (uchwała  

Nr CLXX/3476/2017); 
3) „Sprawozdanie roczne za 2016 rok z wykonania  planu finansowego samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i innych 
samorządowych osób prawnych podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego” 
(uchwała Nr CLXX/3477/2017). 
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III. Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego  
w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. 

  
 W omawianym okresie Zarząd Województwa Lubelskiego wydał 3 decyzje 
administracyjne  oraz 31 postanowień. 
 

Decyzje Zarządu Województwa Lubelskiego dotyczyły: 
 
1) utrzymania w mocy decyzji zobowiązującej Stronę - Powiat Hrubieszowski do zwrotu kwoty 

16 771,68 zł wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych, stanowiącej 
zwrot środków europejskich wypłaconych na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji 
projektu nr 08/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-020/09-00-0270, stanowiących dofinansowanie 
udzielone na realizację projektu pn. „Nowe technologie – lepsza jakość publicznych usług 
internetowych w Powiecie Hrubieszowskim”, w ramach Działania 4.1: Społeczeństwo 
Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2007-2013; 

2) zobowiązania  Gminy  Trawniki do zwrotu części dofinansowania w kwocie 1 643 985,83 
zł wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych,  udzielonego na realizację 
projektu pn. „Budowa OŚ Trawniki Kolonia i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 
Trawniki i Trawniki Kolonia Etap 1 oraz Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
Trawniki i Trawniki Kolonia. Etap II zadanie 2”, nr umowy 19/09-UDA-RPLU.06.01.00-06-
079/09-00-0518, w ramach Działania 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; 

3) zwrotu przez Politechnikę Lubelską z siedzibą w Lublinie środków europejskich w kwocie 
19.024,00 zł wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych,  stanowiących 
dofinansowanie udzielone na realizację projektu pn. „Modernizacja bazy dydaktycznej 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej”, w ramach Działania 8.1 Infrastruktura 
dydaktyczna i społeczna szkół wyższych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, 

 
 Postanowienia Zarządu Województwa Lubelskiego dotyczyły: 
1. Stwierdzenia zgodności  z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Lubelskiego: 
1) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Borzechów; 
2) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ryki oraz projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki; 

3) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Księżpol; 

4) projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Lublin; projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zamość; 

5) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rejowiec Fabryczny. 

 
2. Stwierdzenia zgodności  z zadaniami Samorządu Województwa Lubelskiego 

następujących opracowań: 
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla 

terenu położonego w Łukowie przy ul. Strzelniczej, przy ul. Świderskiej oraz pomiędzy 
ul. Zagrodową, ul. Wereszczakówny, Al. Ryszarda Kaczorowskiego i ul. Świderską; 

2) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
miejscowości Łapiguz obejmującej działkę nr ewidencyjny 229/9 w gminie Zamość;  

3) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kłoczew; 
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4) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm  
dla osiedla Słoneczne w rejonie ulicy Mieczysława Karłowicza; 

5) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm 
obejmującego obszar pomiędzy ulicą Karola Kurpińskiego i al. Armii Krajowej; 

6) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełm  
dla obszaru Krańcowa Południe; 

7) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski 
(I i II etap); 

8) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ośrodka 
Gminnego Piaski i Osiedla Krasickiego; 

9) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1403  
w miejscowości Ciosmy, gmina Biłgoraj; 

10) projektu części miejscowości Nadrzecze dla działki o nr ewid. 199/14, gmina Biłgoraj; 
11) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Księżpol. 
12) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 

część III w rejonie Al. Smorawińskiego; 
13) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 

część I - obszar wschodni w rejonie ulic: Dożynkowa - Goździkowa; 
14) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 

w rejonie ulic: Władysława Orkana, Hetmańskiej i Szaserów; 
15) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Końskowola. 
16) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto 

Puławy „Piaski Włostowickie C”; 
17) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto 

Puławy na obszarze osiedla „Piaski II”; 
18) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości 

Nadrzecze dla działek 219/2 i 219/3, gmina Biłgoraj; 
19) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Radzyń Podlaski obejmujący zmianę przeznaczenia terenów oznaczonych 
symbolami: B4 U, C21 MU, C22 KU i C23 ZP; 

20) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków 
w obszarze wsi Gołaszyn, Wólka Świątkowa, Sięciaszka Pierwsza i Zalesie; 

21) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów  
dla wybranych działek w obrębach: Kozarów i Mikuszewskie; 

22) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Końskowola – etap III; 

23) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kłoczew obejmujący teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów  
w miejscowości Stare Zadybie, 

24) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych 
terenów gminy Tarnogród; 

25) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Krynice obejmujący działkę nr ewid. 14/7 położoną w miejscowości Krynice. 
 

3. Odmowy wstrzymania wykonalności decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia  
z dnia 17 stycznia 2017 r., znak: EFRR-VII.431.26.2016.MWY oraz poprzedzającej ją 
decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 2 listopada 2016 r., znak: EFRR 
VII.431.20.2016.ADN dot. zwrotu przez  Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji 
 w Zamościu dofinansowania w kwocie 425 744,76 zł wraz z należnymi odsetkami, 
otrzymanego  na realizację projektu  „Budowa zespołu laboratoriów dla kierunku 
budownictwo w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu oraz zakup 
wyposażenia”. 
 



Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego za okres od 22 lutego 2017 r. do 10 kwietnia  2017 r. 
Strona 27 z 49 

 
IV. Kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek 
organizacyjnych.  
 
 Zarząd zatwierdził projekty wystąpień pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych  
w niżej wymienionych wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych: 
 
 w Medycznym Studium Zawodowym im. St. Liebharta w Lublinie - z kontroli z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 

 w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie  
z kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W wystąpieniu pokontrolnym polecono, zgodnie z art. 44 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy,   doposażenie apteczki pierwszej pomocy. 

 
 w  Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - z kontroli z zakresu bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości. 
 

 w  Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie  
- z kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W związku z ustaleniami kontroli, Zarząd skierował do dyrektora Biblioteki następujące 

zalecenia, w których polecił: 

 udostępnienie  w Filii aktualnych instrukcji bhp zgodnie z: art. 41 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.); 

 wywieszenie czytelnych informacji o dopuszczalnym obciążeniu regałów w magazynach 
zgodnie z: art. 68 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.); 

 udrożnienie przejść w magazynie zgodnie z: art. 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.); 

 doposażenie apteczki pierwszej pomocy zgodnie z: art. 44 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.); 

 rozmieszczenie sprzętu gaśniczego  w miejscach oznaczonych zgodnie z: art. 33 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  
i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719, z późn. zm.). 
 

 w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie – z kontroli kompleksowej. 
Zakresem kontroli objęto sprawy organizacyjne, sprawy kadrowe, realizację zadań 

statutowych, gospodarkę finansową, przestrzeganie procedur zamówień publicznych, 
gospodarowanie mieniem,  w roku 2015 oraz w I półroczu 2016 r. 

W związku z ustaleniami kontroli, Zarząd skierował do dyrektora jednostki następujące 
zalecenia pokontrolne, w których polecił: 

 określić w porozumieniu z archiwum państwowym instrukcję kancelaryjną, jednolity 
rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum 
zakładowego lub składnicy akt, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506); 



Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego za okres od 22 lutego 2017 r. do 10 kwietnia  2017 r. 
Strona 28 z 49 

 kontrolę merytoryczną dokumentów księgowych związanych z realizacją zamówienia 
publicznego przeprowadzać pod kątem zgodności terminów płatności wskazanych 
w wystawionych przez wykonawców fakturach VAT z terminami płatności określonymi w 
zawartych z nimi umowach i zgodności stawek jednostkowych ujętych  
w dokumentach księgowych z cenami ustalonymi w ramach zawartych umów;  

 zobowiązania jednostki regulować terminowo, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870). Z uwagi na fakt, 
że odsetki od zobowiązań za wykonane usługi kontrahent może naliczyć  
w okresie trzech lat od ich powstania, w przypadku płatności po terminie każdorazowo 
uzyskiwać pisemną deklarację o nienaliczaniu odsetek za zwłokę; 

 przestrzegać ustalonego limitu gotówki przechowywanej w kasie, tzw. pogotowia 
kasowego. Nadwyżkę gotówki znajdującą się w kasie na koniec dnia, ponad ustaloną 
wysokość niezbędnego zapasu, odprowadzać w dniu powstania nadwyżki; 

 operacje kasowe ujmować w raporcie kasowym pod datą wynikającą z dowodu kasowego 
lub zastępczego dowodu kasowego; 

 wpłaty gotówkowe do kasy WOK dokumentować zgodnie z zasadami zawartymi 
w obowiązującej instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej. Uaktualnić podstawę prawną 
instrukcji; 

 uzupełnić procedury kontroli zarządczej ustalone w instrukcjach i regulaminach 
o postanowienia dotyczące udzielania i rozliczania zaliczek udzielanych pracownikom; 

 dokonywać kontroli merytorycznej ze szczególnym wskazaniem, by stawki jednostkowe 
ujęte w dokumentach księgowych były zgodnie z cenami ustalonymi w ramach zawartych 
umów; 

 rejestr godzin nadliczbowych prowadzić chronologicznie, w sposób umożliwiający 
wykazanie, że rozliczenie godzin jest prawidłowe; 

 spowodować zwrot nienależnie pobranej kwoty za pobyt w delegacji nr 400/15 (Nasutów); 

 przestrzegać postanowień aktualnie obowiązującego regulaminu pracy WOK dotyczących 
godzin nadliczbowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odbieranie dni wolnych od 
pracy w najbliższym tygodniu po przepracowanym dniu w niedziele lub święta;  

 przestrzegać terminów płatności za wykonane umowy zlecenia i o dzieło;  

 wprowadzić do stosowania normy zużycia paliwa w samochodach służbowych; 

 przeprowadzać inwentaryzację paliwa w samochodzie służbowym na koniec roku 
obrachunkowego metodą tankowania do pełnego baku;  

 inwentaryzację majątku przeprowadzać i rozliczać zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami, w tym z Instrukcją inwentaryzacyjną.  

 przeprowadzać sukcesywnie likwidację składników majątku WOK, m.in. wycofanego 
z eksploatacji pojazdu Daewoo Nubira, a zlikwidowane składniki wykreślać z ksiąg 
inwentarzowych; 

 precyzować w planach pracy i sprawozdaniu, kto jest głównym organizatorem wydarzenia 
i na czym polega współpraca przy jego organizacji; 

 zobowiązać pracowników merytorycznych do przedstawienia planów rocznych związanych 
z zakresem obowiązków w postaci papierowej i elektronicznej. 
 

 w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie - z kontroli z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w prowadzeniu 
spraw bhp. 

 
 w Medycznym Studium Zawodowym im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim  - z kontroli 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W wystąpieniu pokontrolnym Zarząd  polecił dokonać naprawy stolarki okiennej 

zgodnie z: art. 214 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1666, z późn. zm.) oraz§ 30 i 31 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
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dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) 

 
 w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie.  

Zakres kontroli obejmował wykonanie siedmiu zaleceń pokontrolnych ujętych 
w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 7 stycznia 2016 r. (KA-I.1711.36.2015.JS). 

Zawarte w ww. wystąpieniu zalecenia pokontrolne nr 1, 3, i 7 zostały zrealizowane 
w pełnym zakresie. 

Zalecenie pokontrolne nr 2, w brzmieniu: „Przestrzegać aktualnych zarządzeń 
Dyrektora dotyczących podziału kosztów na dwie jednostki organizacyjne”, zostało 
zrealizowane częściowo.  

Zalecenie pokontrolne nr 4, w brzmieniu: „Ustalać prawidłową wysokość świadczenia 
dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi 
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela nie zostało zrealizowane, pomimo podjęcia działań w celu realizacji.  
 

Zalecenie pokontrolne nr 5, w brzmieniu „Ponownie naliczyć odpis na ZFŚS za 2014 r. 
zgodnie z art. 53 ustawy Karta Nauczyciela oraz na podstawie art. 10 ustawy z dnia  
8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 
zostało zrealizowane nieprawidłowo. 

Zalecenie pokontrolne nr 6, w brzmieniu „Przestrzegać postanowień § 12 ust. 2, § 13 
ust. 2, § 14 ust. 1, § 15 ust. 2, § 16 ust. 3 oraz § 20 ust. 7 Regulaminu gospodarowania 
środkami ZFŚS Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie”, zostało wykonane 
częściowo.  
 
 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Zamościu - z kontroli finansowej oraz 

sprawdzającej po kontroli doraźnej. 
Zakresem kontroli sprawdzającej  objęto wykonanie zalecenia pokontrolnego ujętego 

w wystąpieniu pokontrolnym z 4 grudnia 2015 r. (KA-I.1711.40.2015.JS), które wpłynęło do 
jednostki 9 grudnia 2015 r. w brzmieniu „Nie stosować kar porządkowych po upływie terminu 
określonego w art. 109 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)”. W badanym okresie nie stwierdzono stosowania 
kar porządkowych w jednostce. 

Zakresem kontroli f inansowej  objęto analizę pod względem celowości, legalności, 
gospodarności i terminowości:  
- przychodów z działalności szkoleniowej, 
- kosztów usług obcych, 
- wynagrodzeń bezosobowych, 
- środków na wydatki majątkowe (inwestycyjne), 
- zasad zatrudniania. 

W związku z ustaleniami kontroli, Zarząd skierował do dyrektora jednostki następujące 
zalecenia: 

 zobowiązania wobec usługodawców regulować terminowo, zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 
z późn. zm.); 

 przestrzegać przyjętych w jednostce wewnętrznych procedur dotyczących udzielania 
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 30 000 euro a w szczególności wartości zamówień publicznych prawidłowo 
przeliczać na euro w oparciu o aktualny w dacie dokonania czynności średni kurs euro  
w stosunku do złotego, ustalony stosownym aktem wykonawczym do ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,  
z późn. zm.); 

 nie zawierać umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami na wykonywanie czynności 
tożsamych z przyjętymi w zakresach obowiązków, w ramach umowy o pracę. 
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 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie  

- z kontroli sprawdzającej po kontroli finansowej. 
Zakresem kontroli objęto realizację zaleceń ujętych w wystąpieniu pokontrolnym 

z 30 listopada 2015 r. (KA-I.1711.25.2015.PWJ). 
Spośród 15-tu przekazanych zaleceń pokontrolnych nie wykonano dwóch: 

1) zalecenia Nr 6, dotyczącego prawidłowości naliczania diet, przeznaczonych na pokrycie 
zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie krajowych podróży służbowych. 

2) zalecenia Nr 9, dotyczącego obowiązku przekazywania uzyskanych dochodów 
budżetowych na rachunek dochodów budżetu Województwa Lubelskiego w terminie  
do 5-go dnia następnego miesiąca. 

Pozostałe zalecenia pokontrolne, oznaczone numerami: 1-5, 7-8, 10-15 zostały 
wykonane, lub działania Biblioteki dokonane w trakcie kontroli uznano za usunięcie 
nieprawidłowości - jednak podczas analizy dokumentacji, przedłożonej do kontroli, 
stwierdzono wystąpienie innych nieprawidłowości: 

 w trakcie kontroli wykonania zalecenia Nr 2 stwierdzono, że Biblioteka nie posiada 
wewnętrznych uregulowań, określających kryteria i sposoby rozpatrywania i opiniowania 
wniosków o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną, w tym rodzaju dochodów 
wnioskujących nauczycieli i nauczycieli emerytów, jakie mają być rozpatrywane przez 
powołaną komisję ds. orzekania o przyznaniu ww. świadczenia, 

 w trakcie kontroli wykonania zalecenia Nr 5 stwierdzono, że ostatnie rachunki, kończące 
realizację 2-ch umów zlecenia w 2016 r., zostały wystawione, zatwierdzone do wypłaty 
oraz zapłacone w pełnej wysokości przed upływem okresów, na które umowy były zawarte, 
lecz z zachowaniem terminów płatności określonych w umowach (upływu dni  
od przedstawienia rachunku). Rachunki te zostały nieprawidłowo ocenione pod względem 
wykonania zleconych prac, a wewnętrzna kontrola (pod względem formalnorachunkowym 
i merytorycznym) nie była prawidłowo przeprowadzona. 

 
W związku z powyższym, Zarząd skierował do dyrektora jednostki następujące 

zalecenia:  

 przy rozliczaniu kosztów delegacji stosować przepisy rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących 
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej 
z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), jak również wewnętrzne uregulowania, 

 na rachunku wydzielonym Biblioteki gromadzić tylko te dochody, które dopuszcza uchwała 
Nr XLVIII/862/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 października 2010 r.  
w sprawie wydzielenia rachunku dochodów w jednostkach oświatowych, 

 dochody nieprzewidziane w ww. uchwale Sejmiku Województwa Lubelskiego przekazywać 
na rachunek budżetu Województwa Lubelskiego zgodnie z przepisami § 1 ust. 1 i § 5 
uchwały nr CLX/3281/2013 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12 lutego 2013 r.  
w sprawie szczegółowych zasad wykonywania budżetu Województwa Lubelskiego; 

 dla powołanej komisji ds. orzekania o przyznaniu świadczenia na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli i nauczycieli emerytów, w wewnętrznych uregulowaniach określić kryteria 
i sposoby rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie ww. świadczenia, 

 rachunki wystawione w związku z realizacją umów zlecenia przyjmować, opisywać pod 
względem merytorycznym, poddawać kontroli księgowej oraz wypłacać po upływie 
zawartych w umowach okresów rozliczeniowych, po uprzednim przyjęciu wykonania 
wszystkich prac zleconych tymi umowami i zgodnie z przepisami art. 44 ust. 3 ustawy 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, z późn. zm.) 
 

 w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice” w Lublinie – z kontroli sprawdzającej  
po kontroli kompleksowej. 

Zakres kontroli obejmował wykonanie czternastu zaleceń pokontrolnych ujętych 
w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 4 marca 2016 r. (KA-I.1711.38.2015.JRK). 
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  W ramach realizacji zaleceń pokontrolnych ustalono, że wykonanych zostało trzynaście 
z czternastu zaleceń pokontrolnych.  
  Zalecenie o treści „Ustalić normę zużycia paliwa dla użytkowanych samochodów 
służbowych w taki sposób, aby rzeczywiste zużycie nie odbiegało w znaczny sposób od 
normy przyjętej zarządzeniem Dyrektora” zostało zrealizowane tylko w części dotyczącej 
wprowadzenia nowej normy zużycia paliwa. Rzeczywiste zużycie paliwa dla użytkowanych 
samochodów służbowych nadal odbiegało w znaczny sposób od normy przyjętej 
zarządzeniem Dyrektora. 
 

 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie – z  kontroli z zakresu bezpieczeństwa  
i higieny pracy Kontrolą objęto dokumentację z zakresu spraw bhp, pomieszczenia  
i stanowiska pracy. 

W związku z wynikami kontroli, Zarząd polecił wyznaczyć pracownika 
odpowiedzialnego za prowadzenie spraw ppoż oraz ewakuacji zgodnie z: Art. 2091 § 1 pkt 
2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. 
zm.). 

 
Zarząd zatwierdził wystąpienia pokontrolne z kontroli podmiotów leczniczych 

przeprowadzonych w: 
 

 Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ  
w Lublinie, w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem  w 2015 r. 

W związku z ustaleniami kontroli, Zarząd skierował do dyrektora jednostki następujące 
zalecenie: W specyfikacji przetargowej określanej przez Szpital ściśle i jasno określać jaki 
rodzaj działalności handlowej może być prowadzony w lokalu który jednostka oddaje  
w najem lub w dzierżawę. 
 

 w Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Białej Podlaskiej.  

Zakresem kontroli objęto sprawy organizacyjne, sprawy kadrowe, realizację zadań 
statutowych, gospodarkę finansową, przestrzeganie procedur zamówień publicznych, 
gospodarowanie mieniem,  w 2015 r. oraz w I półroczu 2016 r. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 

 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie. 
Zakresem kontroli objęto prawidłowość gospodarowania mieniem ruchomym w okresie  

od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r. w tym: 

 likwidacja i sprzedaż składników majątku trwałego; 

 zakupy środków trwałych (m.in. aparatury i sprzętu medycznego);    

 przyjęte lub przekazane darowizny środków trwałych (w tym aparatura i sprzęt 
medyczny) w kontrolowanym okresie; 

 inwentaryzacje środków trwałych przeprowadzonych w kontrolowanym okresie; 

 wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego (losowo wybrane).  
Podczas  kontroli  w dwóch przypadkach stwierdzono, że środki trwałe nie były 

oznakowane numerami inwentarzowymi. W związku z tym, zalecono Wojewódzkiemu 
Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, aby uzupełnił 
brakujące oznakowania oraz dokonywał na bieżąco oznakowywania nowo nabytych środków 
trwałych poprzez nadanie numeru ewidencyjnego, który na obiekcie powinien zostać 
uwidoczniony w sposób trwały.  

 
 w  Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lublinie, w zakresie 
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prowadzenia ewidencji bilansowej środków trwałych, w okresie od dnia 1 listopada 2015 r. 
do dnia 30 września 2016 r. 

Bieżące prowadzenie ewidencji bilansowej środków trwałych w jednostce za okres  
od dnia 01 listopada 2015 r. do dnia 30 września 2016 r. oceniono pozytywnie. 

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
V. Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego. 
 

Zarząd Województwa rozpatrzył pozytywnie następujące wnioski budżetowe: 
 
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w sprawach: 
1) dokonania zmian w zakresie zadań nadzorowanych przez Departament Zarządzania 

Regionalnym Programem Operacyjnym, polegających na przesunięciu środków  
w wysokości 587 200 zł z projektu nr  1 - „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych  
w RPO WL w 2017 r. na projekt nr 2 „Wsparcie wdrażania RPO WL  w 2017 r.”; 

2) dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Lubelskiej Agencji 
Wspierania Przedsiębiorczości  na 2017 r. w dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe, 
rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Województwa Lubelskiego w zakresie Pomocy Technicznej LAWP. 

 
Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w sprawach: 
1) zabezpieczenia w budżecie Województwa Lubelskiego w latach 2017-2018 środków 

finansowych w kwocie 5 606 088,90 zł, z przeznaczeniem na wkład własny na realizację 
zadania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie oraz remont 
lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” oraz ujęcia tego zadania  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego; 

2) ujęcia  w budżecie Województwa Lubelskiego n 2017 r. kwoty 8 000 000 zł celem 
udzielenia pożyczki dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Jana z Dukli w Lublinie. 
 

 
Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu w sprawach: 
1) dokonania zmian w budżecie Województwa Lubelskiego na rok 2017 (dział 853, rozdział 

85395) dla 2 projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach 12 Osi Priorytetowej 
Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE i  Działania 
12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 pn.: „Programy pomocy stypendialnej dla uczniów 
zdolnych” oraz „Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych” polegających na 
przesunięciu środków w kwocie 19 500 zł, z zaplanowanej kwoty 150 840 zł,  na pokrycie 
kosztów wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu na zakup 
sprzętu komputerowego; 

2) zwiększenia planu wydatków w 2017 roku w rozdziale 80395 § 3210 o kwotę 68 800,00 zł, 
w związku z potrzebą zabezpieczenia wyższej od planowanej kwoty środków finansowych  
na Studenckie Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego; 

3) zwiększenie planu wydatków Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie 
w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z jednoczesnym 
zmniejszeniem planu wydatków w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego 
w tym rozdziale, z  przeznaczeniem na wydatki związane z finansowaniem działalności 
doradcy metodycznego, na łączną kwotę 46 158 zł; 

4) dokonania zmian w budżecie Województwa Lubelskiego na rok 2017 (dz.  926 – Kultura 
Fizyczna , rozdział 92 695 – Pozostała działalność) polegających na przesunięciu kwoty 
12.000 zł z § 3250 na § 4110, z przeznaczeniem na zapłatę stypendystom składek na 
ubezpieczenie społeczne; 
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5) ustalenia planu dochodów i wydatków konta dochodów wydzielonych Medycznego 
Studium Zawodowego w Lublinie rozdział 80130 w kwocie 90 000 zł przy jednoczesnym 
zmniejszeniu planu dochodów oraz wydatków w rozdziale 85410. 
 

Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa w sprawach: 
1) wprowadzenia do Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego (dział 

900, rozdział 90095, §4300) nowego zadania pn. Utrzymanie trwałości projektu  
pn. Lubelski Park Naukowo – Technologiczny w Lublinie w kwocie 1 220 000,00 zł; 

2) przeznaczenia z Budżetu Województwa Lubelskiego na 2017 r. kwoty  
660 000 zł (tj. zwiększenia wielkości rekompensaty w stosunku do dotychczasowego 
poziomu określonego w planie finansowym na 2017 r.) na pokrycie kosztów wprowadzenia 
komunikacji zastępczej za część pociągów organizowanych przez Województwo Lubelskie 
w relacji Lublin - Dęblin, w związku z planowanym przez zarządcę infrastruktury kolejowej 
dwutorowym zamknięciem odcinka Lublin - Dęblin/Pilawa w trakcie modernizacji linii 
kolejowej nr 7 (od dnia 11 czerwca 2017 r.) 
 

Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej w sprawach: 
1) wprowadzenia do budżetu  Województwa Lubelskiego środków na realizację projektu 

współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Interreg Europa  
pn. REBORN: Embracing failure to encourage entreprenership and competitiveness 
(Wykorzystanie porażki w biznesie do wspierania przedsiębiorczości i konkurencyjności), 
w wysokości 150 385,00 euro (624 097,75 PLN), w proporcji: 127 827,25 euro (530 483,09 
PLN) ze środków EFRR (85%) oraz 22 557,75 euro (93 614,66 PLN) ze środków własnych 
Województwa Lubelskiego (15%); 

2) wprowadzenia do budżetu Województwa Lubelskiego środków na realizację projektu 
współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Programu Interreg Europa pn.ELISE: 
European LIfe Science Ecosystem (Europejski ekosystem nauk przyrodniczo-
medycznych) w wysokości 74 900,00 euro (310 835,00 PLN) w proporcji: 63 665,00 euro 
(26 4209,75PLN) ze środków EFRR (85%) oraz 11 235,00 euro (46 625,25 PLN)  
ze środków własnych Województwa Lubelskiego (15%); 

3) dokonania zmian w budżecie Województwa Lubelskiego na 2017 r. polegających 
 na przeniesieniu w ramach działu 750, z rozdz. 75095, § 4300 do rozdz. 75075, § 4300 
kwoty 8 610,00 zł, celem sfinansowania kosztów zakupu usługi promocji Województwa 
Lubelskiego podczas Targów Real Connect 2017, które odbędą się w dniach 26 i 27 
kwietnia 2017 r. w Warszawie; 

4) dokonania zmian w budżecie Województwa Lubelskiego na 2017 r. polegających  
na przeniesieniu w ramach działu 750, z rozdz. 75095, § 4300 do rozdz. 75075, § 4300 
kwoty 10 550,00 zł, celem sfinansowania kosztów zakupu usługi organizacji promocji 
Województwa Lubelskiego podczas europejskiej gali HOF Awards 2017 w Pradze, 
 która odbędzie się 6 kwietnia 2017 r.; 

5) dokonania zmian w budżecie Województwa Lubelskiego na 2017 r. polegających  
na przeniesieniu w ramach działu 750, z rozdz. 75095, § 4300 do rozdz. 75075, § 4300 
kwoty 12 300,00 zł, celem sfinansowania kosztów zakupu usługi promocji Województwa 
Lubelskiego na łamach nowego projektu wydawniczego – TIME FOR POLSKA.  
 

Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w sprawie ujęcia w Budżecie 
Województwa Lubelskiego na 2017 rok (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75018 – 
Urzędy marszałkowskie, § 2810 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom), kwoty 17 410 zł z przeznaczeniem 
na dokończenie działań związanych z zamykaniem ZPORR. 

 
Departamentu Wdrażania EFS w sprawach: 
1) dokonania zmian w planie finansowym wydatków na rok 2017 Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy w Lublinie w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 
85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy, polegających na przesunięciu środków w wysokości 
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240 000,00 zł, pomiędzy Działaniami 1.2.1 i 1.2.2 w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój; 

2) dokonania zmian w planie finansowym wydatków na rok 2017 Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Lublinie w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
Rozdziale 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy, polegających na zwiększeniu planu 
finansowego o kwotę 26,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

3) dokonania zmian w planie finansowym wydatków i dochodów na 2017 rok Departamentu 
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w dziale 150 Przetwórstwo 
przemysłowe, rozdziale 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki  i przedsiębiorczości, 
polegających na zwiększeniu planu finansowego o kwotę 1 638,00 zł w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki; 

4) dokonania zmian w planie finansowym wydatków na rok 2017 Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Lublinie w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, 
Rozdziale 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy, polegających na przesunięciu środków 
pomiędzy Działaniami 1.2.1 i 1.2.2 w wysokości 18 000,00 zł w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; 
 

Departamentu Rolnictwa i Środowiska w sprawach: 
1) dokonania zmian w planie finansowym wydatków Wojewódzkiego Zarządu Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Lublinie na rok 2017 w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 
Rozdziale 01008 – Melioracje wodne Wydatki majątkowe polegających na przesunięciu 
kwoty 318 000 zł z § 6060 do § 6050; 

2) zwiększenia wydatków budżetu Województwa Lubelskiego na 2017 rok o kwotę 152 000 
zł, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej Zespołu Lubelskich Parków 
Krajobrazowych w Lublinie. 
 

Departamentu Organizacyjno-Prawnego w sprawie  zabezpieczenia  w Budżecie 
Województwa Lubelskiego na rok 2017 środków w wysokości 7.000  zł (działu 750, rozdział 
75018, § 6060 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”)  z przeznaczeniem  
na  zakup elektrycznego otwieracza do korespondencji, który będzie wykorzystywany  
w Oddziale Kancelarii Ogólnej Departamentu Organizacyjno – Prawnego. 
 

Zarząd Województwa wyasygnował z Budżetu Województwa Lubelskiego (dział 750, 
rozdz.: 75075, 75018, 75095) środki finansowe na następujące zadania:  
1) kwotę 2.000 zł, na pokrycie kosztów promocji Województwa Lubelskiego podczas 

Konferencji Sadowniczej „Europa rynkiem dla naszych jabłek”, organizowanej przez 
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych w dniu   28 marca 2017 roku na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Lublinie; 

2) kwotę do 30.000 zł, która następnie rozliczona zostanie w ramach realizacji projektu 
„Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020”, na promocję walorów turystycznych 
województwa lubelskiego w katalogu prezentującym powstałe instalacje podczas VI 
Lubelskiego Festiwalu LandArt oraz w filmie promocyjnym pt. ,,On the river'' autorstwa 
Roberta Lesiuka; 

3) kwotę1.500  zł, na przeprowadzenie działań promocyjnych podczas Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej pt. „Samorząd. Między decentralizacją a centralizmem”, która odbędzie 
się w dniu 6 kwietnia 2017 r. w Lublinie; 

4) kwotę  4.000 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas dwóch uroczystych Gali 
Mistrzów Sportu, które odbędą się w marcu 2017 roku w Krasnymstawie i Chełmie; 

5) kwotę  30 000 zł, która następnie zostaną rozliczone w ramach projektu Marketing 
Gospodarczy II,  na zakup usługi organizacji promocji Województwa Lubelskiego podczas 
Lwowskiego Forum Medycznego GALMED, które odbędzie się dniach 4–6 kwietnia  
2017 r. we Lwowie; 
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6) w łącznej wysokości 15.000 zł, z przeznaczeniem na promocję walorów województwa 
lubelskiego podczas nw. wydarzeń odbywających się na terenie województwa lubelskiego: 

 

 
7) w łącznej wysokości 5.500 zł, z przeznaczeniem na promocję walorów województwa 

lubelskiego podczas nw. wydarzeń odbywających się na terenie województwa lubelskiego: 
 

8) kwotę 2.000 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas gali Plebiscytu 
Piłkarskiego, który odbędzie się 3 marca 2017 roku w Nieliszu; 

9) kwotę do 30.000 zł, która następnie zostanie rozliczona w ramach projektu Marketing 
Gospodarczy II, na udział w targach turystycznych w Moskwie w dniach 14-16 marca  
2017 r.; 

10) w łącznej wysokości 8.000 zł na promocję walorów województwa lubelskiego podczas 
następujących wydarzeń odbywających się na terenie województwa lubelskiego:  

Data Nazwa imprezy 
Organizator 

promocji 
Miejsce Kwota  

 5.03.2017 r. „Babski świat w Ulanie” 
Ułańskie Forum 

Inicjatyw 
Społecznych 

Ulan-Majorat 
6 000 zł  

 

22.04.17 r. 

Zjazd Oddziału 
Wojewódzkiego Związku 

Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP 

Oddział Wojewódzki 
Związku OSP RP 

Lublin 
5 000 zł 

 
 

23-26.04. 
2017 r. 

Konferencja Naukowa  
pt. „Fizykochemia Granic 

Faz” 

UMCS  
Wydział Chemii 

Lublin 
2 000 zł 

 

grudzień  
2017 r. 

„Złota Kielnia”  
Budowa Roku 2016 

Polski Związek 
Inżynierów i 
Techników 

Budownictwa 
O/Lublin 

Lublin 
2000 zł  

 

Data Nazwa imprezy 
Organizator 

promocji 
Miejsce 

 
Kwota  
 

 
3.03.2017 r. 

Jubileusz 40 lecia 
ZOZPN 

Zamojski Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej  

Nielisz  
4 000 zł 

 

 
19.03.2017 r. 

Puchar Polski Seniorów, 
Seniorek, 

Młodzieżowców                      
i Dzieci w Koluchstyl 

Zapaśnicze 
Towarzystwo 

Sportowe "Sokół"  

 
Lublin 

 
 

1 500 zł 
 

                                                                                                             
                                                                        RAZEM 

 
5 500 zł 

Data Nazwa imprezy 
Organizator 

promocji 
Miejsce 

 
Kwota  

 

sierpień 2017 
rok 

Kinobus / 
Lubelszczyzna 2017  

Fundacja 
Wspierania Kultury 
Filmowej „CYRK 

EDISON” 

Lublin  
0 zł 

(odmownie) 
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11) W łącznej wysokości 10.000 zł,  na promocję walorów województwa lubelskiego podczas 

następujących wydarzeń, odbywających się na terenie województwa lubelskiego oraz 
poza granicami kraju: 

12) kwotę 15.000 zł, na promocję walorów województwa lubelskiego podczas organizowanego 
przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II „III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej”, 
który odbędzie się w dniach 22–25 listopada 2017 r.; 

13)  kwotę 4.000 zł, na promocję walorów województwa lubelskiego podczas następujących  
wydarzeń, odbywających się na terenie województwa lubelskiego oraz poza granicami 
kraju: 

 
14) kwotę  do 5.000 zł, na umieszczenie logo promocyjnego Województwa Lubelskiego  

na stojakach reklamowych Agencji Reklamowej Mini Board Media Marcin Kulpa 
promujących produkty i atrakcje turystyczne Regionu Lubelskiego; 

15) kwotę 1.500 zł, na przeprowadzenie działań promocyjnych podczas spotkania kobiet  
z terenu powiatu zamojskiego, organizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.  

16) kwotę 15.000 zł na promocję województwa lubelskiego podczas obchodów 60-lecia 
Kuriera Lubelskiego w marcu 2017 roku; 

8 – 9 kwietnia 
2017 rok 

Stunters Battle Show 
w Lublinie 

Fundacja Chcę Żyć 
Godnie   

Targi 
Lublin S.A.  

3.000 zł 

19 - 21 maja 
2017 rok 

II edycja Lubelskie 
Dni Modernizmu 

(LDM) 

Fundacja Lubelska 
Agora Modernizmu  

Lublin  5.000 zł 

Data Nazwa imprezy Organizator promocji Miejsce 
 

Kwota  
 

Marzec-maj 
2017 r. 

Wyprawa 
Wysokogórska na 
ośmiotysięcznik  

w Nepalu 

Klub Wysokogórski 
Lublin 

Nepal 5 000 zł 

30.04.2017 r. - 
16.09.2017 r.  

V Edycja cyklu 
imprez nordic walking 

Stowarzyszenie Klub 
Sportowy Nordic 
Walking „zNORDIC 
ŚWIDNIK” 

Susiec, Łuków, 
Lubartów, 
Ciepielów, 
Międzyrzec 
Podlaski, 
Rokitno, 
Radzyń 

Podlaski, Biała 
Podlaska 

5 000 zł 
 

Data Nazwa imprezy Organizator promocji Miejsce 
Kwota  

 

4.04.2017 r. 
XIV edycja akcji  

Wokół Wielkanocnej Nadziei 
Zespół Szkół nr 1  
w Hrubieszowie 

Hrubieszó
w 

 
1 000 zł 

 

Maj 2017 r. 
Festyn Integracyjny  
„Serce dla dziecka” 

Zespół Wychowania  
i Pomocy 

Psychologiczno-
Pedagogicznej Nr 1  

w Chełmie 

Chełm 
1 000 zł 

 

18-28. 
05.2017 r. 

VII Wyprawa Motocyklowa 
„Śladami włoskiej motoryzacji” 

Old Superbike Bros 
Austria - 
Włochy 

 
2 000 zł 
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17) kwotę 28.000 zł, na organizację konferencji „Eksport -Invest Lubelskie”, w dniu  
17 marca 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym; 

18) kwotę 15.000 zł, na organizację Lubelskiego Festiwalu Wielkanocnego Produktów 
Regionalnych i Tradycyjnych w dniach 8 - 9 kwietnia 2017 r na terenie Muzeum Wsi 
Lubelskiej (pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem degustacji produktów 
tradycyjnych i regionalnych, oprawą artystyczną, działaniami promocyjnymi, zakupem 
nagród rzeczowych oraz wynajmem sceny wraz z nagłośnieniem); 

19) kwotę 1.500 zł na promocję województwa lubelskiego na debiutanckiej płycie lubelskiego 
zespołu Spring Rolls; 

20) kwotę 5.000 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas „Chełmskiego Jarmarku 
Wielkanocnego” w dniu 9 kwietnia 2017 roku; 

21) kwotę 2.500 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas konkursu „Pocztówka  
z Lubelszczyzny”, organizowanego w dniach 20 marca – 28 kwietnia 2017 roku w Lublinie 
przez Grupę Today Sp. z o.o. wydawcę portalu internetowego Lublin.today; 

22)  kwotę do 1.100.000 zł,  która następnie zostanie rozliczona w ramach projektu Marketing 
Gospodarczy II, na promocję województwa lubelskiego na obiekcie „Arena Lublin”,  
na zasadzie wyłączności „Partnera Tytularnego” stadionu, który w okresie obowiązywania 
umowy tj. od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. otrzyma nazwę „Lubelskie Arena; 

23) kwotę 1.500 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas X Diecezjalnych 
Mistrzostw Liturgicznej Służby Ołtarza w Tenisie Stołowym, które odbędą się w dniu  
18 marca 2017 r. w Szczebrzeszynie; 

24)  kwotę 150.000 zł, która zostanie rozliczona w ramach projektu „Marketing Gospodarczy 
Województwa Lubelskiego II”, podczas projektu pt. Międzynarodowy Konkurs Piękności 
MISS SLAVICA 2017, w ramach którego odbędą się również wybory MISS POLSKI 
Województwa Lubelskiego; 

25)  kwotę do 40 000 zł, która następnie zostanie rozliczona w ramach projektu Marketing 
Gospodarczy II, na  pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych w Mińsku w dniach 
6 - 9 kwietnia 2017 r.; 

26)  kwotę do 150.000 zł, która zostanie rozliczona w ramach projektu „Marketing Gospodarczy 
Województwa Lubelskiego II, na pokrycie kosztów związanych z udziałem w targach 
turystycznych Arabian Travel Market w Dubaju w dniach 24 - 27 kwietnia 2017 roku; 

27) kwotę 5.000 zł, na promocję województwa lubelskiego w trakcie XXVIII Krajowej Wystawy 
Zwierząt Hodowlanych, która odbędzie się w dniach 5 - 7 maja 2017 r. w Poznaniu; 

28) kwotę  11.000 zł na promocję walorów województwa lubelskiego podczas następujących  
wydarzeń: 

 

Data Nazwa imprezy Organizator promocji Miejsce Kwota  

5-6.04.2017 r. 
IX Ogólnopolski Konkurs 

Gitarowy „Gitara na Kresach 
– Chełm 2017” 

Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i II stopnia 

im. I. J. 
Paderewskiego  

w Chełmie 

Chełm 

 
3 000 zł 

 
 

7-9.04.2017 r. Wisła Guide Tour 
Muzeum Sił 

Powietrznych  
w Dęblinie 

Dęblin 
2 000 zł  

 

1-3.05.2017 r. Majówka Poleska  
Towarzystwo 

Popularyzacji Piękna 
Polesia 

Kołacze 
 

2 000 zł 
 

 
13-14.05. 
2017 r. 

 

Ekumeniczny Zjazd Chórów  
w Lublinie – Święto muzyki  
na 700-lecie Lublina i 500-

lecie Reformacji 

Parafia Ewangelicko-
Augsburska św. Trójcy 

w Lublinie 
Lublin 

4 000 zł 
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29) kwotę  do 120 000 zł, która następnie zostanie rozliczona w ramach projektu Marketing 
Gospodarczy II, na pokrycie kosztów udziału w targach turystycznych w Barcelonie  
w dniach 21-23 kwietnia 2017 r.; 

30) w łącznej wysokości 19.000 zł na promocję walorów województwa lubelskiego podczas 
następujących wydarzeń, które pozytywnie kreują  wizerunek województwa lubelskiego: 

 
31)  kwotę 10.000 zł na promocję walorów województwa lubelskiego podczas następujących  

wydarzeń: 

32) kwotę do 110.700 zł, która następnie zostanie rozliczona w ramach realizacji projektu 
„Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” na zakup cyklu 30 

Data Nazwa imprezy 
Organizator 

promocji 
Miejsce 

 
Kwota  

 

19.05. 2017r. 

II edycja festiwalu 
„Wschodniosłowiańskie 
dziedzictwo kulturowe 

Lublina” 

Prawosławna 
Diecezja Lubelsko – 

Chełmska 
Lublin 

3 000 zł 
 

27.05.2017r.  
Amcar Show – V Zlot Aut 

Amerykańskich 
Independent  Andrzej 

Romański 
Hrubieszów 2 000 zł 

 
 

05.2017 r. 

Mistrzostwa Polski 
Juniorów i Młodzieżowców 

w Taekwondo 

Okręgowy Związek 
Taekwondo 

Olimpijskiego w 
Lublinie 

 
Puławy 

 
2 000 zł 

 
13.05.2017 r. 
 

XIV Akademickie 
Mistrzostwa Województwa 
Lubelskiego  w Skokach 

przez Przeszkody 

UP - Wydział Biologii 
Nauk o Zwierzętach i 

Biogospodarki 

 
Lublin  

 

 
2 000 zł 

 
20 - 

21.05.2017 r. 

XI Międzynarodowy 
Roztoczański Rajd 

Rowerowy 

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Lubyczy 

Królewskiej 

Lubycza 
Królewska – 
Rawa Ruska 

(Ukraina) 

 
1 000 zł 
 

 
16 -

18.06.2017 r. 

Lubelska Vuelta -10 lat    
(wyścigi kolarskie)  

Parczewska Grupa 
Rowerowa 

 
Lubelszczyzna 

 
4 000 zł 

 

 
2017 r.  

Rozgrywki piłkarzy 
ręcznych mężczyzn 

 

KS AZS-AWF Biała 
Podlaska 

 
Biała Podlaska 

 
5 000 zł 

 

Data Nazwa imprezy 
Organizator 

promocji 
Miejsce Kwota  

2.04.2017 r. 
IV Powiatowy Przegląd Tradycji 

Wielkanocnych 
Gminny Ośrodek 

Kultury w Sosnówce 
Sosnówka 1 000 zł 

kwiecień-maj 
2017 r. 

Szlakiem walk 27 Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty AK 

Światowy Związek 
Żołnierzy AK Okręg 

Wołyński 

Ukraina 
Kowel, 

Luboml, 
Zamłynie 

2 000 zł 
 

12.05.2017 r. 
Międzynarodowa Gala Mody 

Lublin Fashion 2017 
Art Models Agencja 
Promocji i Reklamy 

Lublin 
5 000 zł 

 

29.05.2017 r. 
Koncert poświęcony pamięci 

Czesława Niemena  
Stowarzyszenie  

Gloria Vitae 
Krasnystaw 

2 000 zł 
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trzynastominutowych audycji wraz z ich emisją pod nazwą MARKA LUBELSKIE / 
AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na antenie TVP3 Lublin; 

33) kwotę 5.000 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas plebiscytu „Kobieta 
Sukcesu 2017” oraz gali wręczenia nagród, która odbędzie się 30 marca w Lublinie; 

34) kwotę do 15.000 zł, która następnie zostanie rozliczona w ramach projektu Marketing 
Gospodarczy II, na udział w targach turystycznych w Gdańsku „Free Time Festiwal”   
w dniach 1-2 kwietnia 2017 r.; 

35) kwotę 5.000 zł, na sfinansowanie promocji regionu w albumie fotograficzno-literackim  
pt. „Pragnienie” autorstwa prof. Tadeusza J. Chmielewskiego; 

36)  kwotę 20.000 zł, która rozliczona zostanie w ramach realizacji projektu „Marketing 
Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” na przeprowadzenie działań promocyjnych  
w ramach udziału młodzieżowej drużyny robotyki „Spice Gears 5883” w konkursie 
konstruowania robotów FIRST Robotics Competition, którego eliminacyjne rozgrywki 
regionalne FRC Western Canada Regional odbędą się w dniach 5-8 kwietnia br.  
w Calagary a mistrzostwa świata - w St. Louis (Missouri, USA); 

37) kwotę  150.000 zł, która zostanie  rozliczona w ramach realizacji projektu „Marketing 
Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”, na promocję Województwa Lubelskiego 
podczas sezonu rozgrywkowego 2017 Klubu Motorowego Cross; 

38) w łącznej wysokości 28 200 zł, na promocję walorów województwa lubelskiego podczas 
niżej wymienionych  wydarzeń odbywających się na terenie województwa lubelskiego oraz 
poza granicami Polski: 

 

Data Nazwa imprezy Organizator promocji Miejsce 
 

Kwota  
 

6.04.2017 
 

 
Uroczysta Gala 

podsumowująca projekt 
certyfikacji szkół „Szkoła 

Innowacji” oraz 
rozstrzygnięcie konkursu 

„Lider Innowacji”                     
w kategorii „Szkoła Innowacji 

– Lider Innowacji 

Wyższa Szkoła 
Ekonomii                     

 i Innowacji w Lublinie 
Lublin 

2 000 zł 
 

23.04.2017 
14.05.2017 

V Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Organowej i 

Kameralnej 

Łukowski Ośrodek 
Kultury 

Łuków 
 

2 000 zł 
 

26.04.2017  

 
Przegląd Piosenki Angielskiej 

The Land of Singing 
Butterflies 

 

INACHIS Sp. z o.o. Lublin 
1 500 zł 

 

 
4.06.2017  

 

 
VIII Wojewódzki Festiwal 

Kapel Ulicznych i 
Podwórkowych 

 

GOK Werbkowice Werbkowice 1 000 zł 

10-11.06. 
2017  

 
VI Międzynarodowy Festiwal               

Muzyki Chóralnej  
„O Złotą Wstęgę Solczy” 

 

Towarzystwo 
Śpiewacze „ARION”  

w Świdniku 
Świdnik 1 500 zł 
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39) kwotę 1.000 zł, na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu kulinarnego „Super 
Ryba”, który odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku w Werbkowicach; 

40) kwotę 2.000 zł, na promocję gospodarczą województwa lubelskiego w ramach konkursu 
organizowanego przez redakcję Gazety BIZNES WSCHODU pn. „Kto posiada certyfikat 
MARKA LUBELSKIE”; 

41) kwotę 3.400  zł, na promocję województwa lubelskiego podczas finału Festiwalu „Kucharze 
dzieciom”, który odbędzie się w dniach 8–9 kwietnia 2017 r. w Galerii Olimp w Lublinie; 

42) w łącznej wysokości 57.500 zł, na promocję walorów województwa lubelskiego podczas 
nw. wydarzeń: 

27.06-9.07. 
2017 

XXIII Ogólnopolskie Warsztaty 
Kowalskie, Ogólnopolskie 
Targi Sztuki Kowalskiej 

GOK w Wojciechowie Wojciechów 
 

2 000 zł 
 

 
22.07.2017  

 

 
Puchar Lubelszczyzny Nordic 

Walking 

 
Fundacja „W te Pędy” 

 
Międzyrzec 

Podlaski 

 
2 000 zł 

 

 
16-20.08. 

2017  
 

 
Mistrzostwa Świata Masters                        

w Pływaniu   

 
Klub Pływacki 

„Masters” 

 
Budapeszt 

 
1 200 zł 

 

 
1.10.2017  

 
Międzynarodowy Festiwal 

Sztuk Walki 
 

 
Akademia Karate                 
Daniela Iwanka 

 
CSK Lublin 

 
10 000 zł 

 

 
3.06.2017  

 
Żelazny Triathlon 

 

 
Fundacja „Wrota 

Europy” 

 
Okuninka 

 
2 000 zł 

 

 
16-18.06. 

2017  
 

 
Integracyjne Centrum Sportu                            

i Rehabilitacji „Start” 

 
Letnie Otwarte 

Mistrzostwa Polski w 
Pływaniu Osób 

Niepełnosprawnych 

 
Lublin 

 
3 000 zł 

 

Data Nazwa imprezy Organizator promocji Miejsce 
 

Kwota  
 

6.05.2017 r. 
Uroczystość z okazji 

Międzynarodowego Dnia 
Inwalidy  

O/Rejonowy Polskiego 
Związku Rencistów  

i Inwalidów we Włodawie  
Włodawa  

 
1 500 zł 

 

9.06.2017 r. 
30 rocznica pielgrzymki 
Papieża Jana Pawła II  

do Lublina 

Parafia Rzymskokatolicka  
pw. Świętej Rodziny  

w Lublinie  
Lublin 

2 000 zł  
 

15-15. 
05.2017 r. 

Sympozjum „Edukacja 
estetyczna w kontekście 

kształcenia postawy 
kreatywnej” 

UMCS Zakład Pedagogiki  
i Kultury 

Lublin - Lwów 

 
2 000 zł  

 
 

Lipiec 2017r. 
 

„Dzień Pszczelarza” 
Gminny Ośrodek Kultury 

Hańsk Pierwszy 
Hańsk 

2 000 zł 
 

29-31.10. 
2017 r. 

Międzynarodowy 
Kongres Ekumeniczny 
„Lublin miasto zgody 

religijnej 2017” 

Archidiecezjalna Rada 
Ekumeniczna  

przy Metropolicie Lubelskim, 
KUL Jana Pawła II, 

Polska Rada  
Ekumeniczna o. Lublin, 

Towarzystwo Przyjaciół KUL 

Lublin 
 

50 000 zł 
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43) kwotę 43.050 zł, na zakup usługi promocji Województwa Lubelskiego podczas programu 

Marzeny Chełminiak „Życie jak Marzenie” na ogólnopolskiej antenie Radia ZET w dniu  
14 maja 2017 roku w godzinach 10.00 – 14.00 na terenie Województwa Lubelskiego; 

44) kwotę 10.000 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas 4. Lubelskiego Wyścigu 
Kaczek, który odbędzie się w dniu 21 maja 2017 roku w Lublinie; 

45) kwotę  8.610  zł, na  zakup usługi promocji Województwa Lubelskiego podczas Targów 
Real Connect 2017, które odbędą się w dniach 26 i 27 kwietnia 2017 r. w Warszawie; 

46) kwotę 1.500 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas „Roku w obrzędach  
i zwyczajach ludowych na Południowym Podlasiu” w dniu 9 kwietnia 2017 roku w Borkach; 

47) kwotę 12.300 zł, która zostaną rozliczona w ramach realizacji projektu „Marketing 
Gospodarczy Województwa Lubelskiego II”  na zakup usługi promocji Województwa 
Lubelskiego na łamach nowego projektu wydawniczego – TIME FOR POLSKA; 

48) kwotę 10.550 zł, która zostanie rozliczona w ramach realizacji projektu „Marketing 
Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” na zakup usługi organizacji promocji 
Województwa Lubelskiego podczas europejskiej gali HOF Awards 2017 w Pradze w dniu  
6 kwietnia 2017 r.; 

 
   Zarząd Województwa wyraził zgodę na przyjęcie pomocy rzeczowej/finansowej  
udzielanej Województwu Lubelskiemu przez: 
1) Miasto Hrubieszów, o wartości 50 000 zł, w postaci opracowanej dokumentacji technicznej 

 i geodezyjno-prawnej  na remont – przebudowę chodnika w ul. Żeromskiego  
w Hrubieszowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków  
– Dołhobyczów – granica państwa; 

2) Gminę Modliborzyce, w wysokości 117 000 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi 
wojewódzkiej Nr 857 w zakresie budowy chodnika wraz ze zjazdami i zatokami 
autobusowymi w miejscowości Brzeziny  na odcinku od km 11+169 do km 11+375  
na odcinku o długości 0,206 km; 

3) Gminę Zakrzówek, w wysokości 50 000 zł, z przeznaczeniem na budowę chodnika  
w miejscowości Zakrzówek ul. Zachodnia  w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 842  
na odcinku od km 4+970 do km 5+170 o długości 0,200 km; 

4)  Gminę Cyców, o wartości 51 178,06 zł, w postaci opracowanej dokumentacji projektowej 
na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 841 w zakresie budowy chodnika, budowy  
i przebudowy zjazdów oraz budowy kładki w miejscowościach Stawek i Ludwinów; 

5)  Gminę Skierbieszów, w wysokości 306 000 zł, z  przeznaczeniem  na budowę chodnika 
w miejscowości Skierbieszów - Kolonia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 843 na odcinku od 
km 34+587 do km 35+462; 

6)  Gminę Zamość, o wartości 120 000 zł, w postaci wybudowanych dwóch zatok 
autobusowych i przejścia dla pieszych w miejscowości Skokówka; 

7) Gminę Annopol, o wartości 15 006,03 zł, w postaci opracowanej dokumentacji projektowej 
na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 759 w miejscowości Opoka; 

8)  Gminę Opole Lubelskie, w wysokości 118 188 zł, z przeznaczeniem na budowę chodnika 
w miejscowości Opole Lubelskie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 na odcinku od km 
45+173 do km 45+852 o długości 0,679 km; 

9) Gminę Wilkołaz, w wysokości 120 184 zł  z przeznaczeniem na budowę chodnika  
w miejscowości Rudnik – Kolonia i Rudnik Szlachecki w ciągu drogi wojewódzkiej  
Nr 842 na odcinku od km 1+416 do km 1+863,5 o długości 0,4475 km; 

10) Gminę Wojsławice, w wysokości 168 000 zł z przeznaczeniem na remont chodnika  
w miejscowości Wojsławice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 846 na odcinku od km 28+152 
do km 29+116 o długości 0,964 km; 

11) Gminę Ostrów Lubelski, w wysokości 392 812 zł  z przeznaczeniem na: 
a) budowę chodnika w miejscowości Kolechowice – Folwark w ciągu drogi wojewódzkiej 

Nr 813 na odcinku od km 73+597 do km 74+140 w kwocie 141 495 zł,  
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b) przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 813 w miejscowości Rozkopaczew w zakresie 
budowy chodnika wraz z zatoką autobusową na odcinku od km 80+585 do km 81+184 
(strona lewa) w kwocie 251 317 zł.  

12) Gminę Bychawa, w wysokości 130 000 zł z przeznaczeniem na: 
a) budowę chodnika przy ul. 11 listopada w Bychawie w ciągu drogi wojewódzkiej  

Nr 834 na odcinku od km 24+980 do km 25+084 (strona lewa) o długości 0,104 km,  
w kwocie 30 000 zł,  

b) budowę chodnika w miejscowości Gałęzów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 834 na 
odcinku od km 29+093 do km 29+440 (strona lewa) o długości 0,347 km, w kwocie 
100 000 zł,  

13) Gminę Milanów, w wysokości 180 000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika, zjazdów 
oraz zatoki autobusowej w miejscowości Rudno w ciągu drogi wojewódzkiej  
Nr 813 na odcinku od km 38+450 do km 39+425 o długości 0,967 km; 

14) Gminę Kamień, w wysokości 180 000 zł, z przeznaczeniem na budowę chodnika  
w miejscowości Kamień w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 na odcinku od km 11+400 do 
km 13+700 wraz z budową zatok autobusowych oraz przebudową zjazdów publicznych i 
indywidualnych; 

15) Gminę Międzyrzec Podlaski, o wartości 300 000 zł, w postaci opracowanej dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 806 na odcinku od km 19+500  
do km 24+000 o długości 4,500 km; 

16) Gminę Rejowiec Fabryczny, w wysokości 171 679 zł, z przeznaczeniem na budowę 
chodnika w miejscowości Pawłów wraz ze zjazdami z ul. Kulikowej i ul. Bednarskiej  
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 839 na odcinku od km 20+635 do km 21+180 o długości 
0,545 km; 

17) Gminę Parczew, w wysokości 420 000 zł,  z  przeznaczeniem na budowę lewostronnego 
chodnika wraz z zatokami autobusowymi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 na odcinku 
od km 60+153 do km 62+137; 

18)  Gminę Miejską Świdnik, o wartości 160 000 zł,  w postaci opracowanej dokumentacji 
projektowej oraz wybudowanej drugiej zatoki autobusowej na ul. Żwirki i Wigury  
w Świdniku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 822; 

19)  Gminę Annopol, w wysokości 310 000 zł,  z przeznaczeniem na: 

a) budowę chodnika w miejscowości Annopol – Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej  
Nr 854 Annopol – Kosin – Antoniów - Gorzyce od km 1+715 do km 1+965 (strona 
prawa) na odcinku o długości 0,250 km,  w kwocie 80 000 zł, 

b) budowę chodnika w miejscowości Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 759 (droga 
777) - Piotrowice - rz. Wisła  - Zabełcze - Opoka Duża - (droga nr 854) na działce nr 
ewid. 1233/1od km 4+720 do km 4+900 (strona lewa) na odcinku o długości 0,180 km,  
w kwocie 30 000 zł, 

c) remont chodnika ze zjazdami w miejscowości Annopol w ciągu drogi wojewódzkiej  
Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów - Annopol od km 77+267 do km 
78+487 na odcinku o długości 1,220 km, w kwocie 200 000 zł 

20) Gminę Łomazy, w wysokości 172 859 zł,  z  przeznaczeniem  na budowę chodnika  
w miejscowości Dubów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812 na odcinku od km 13+334 do 
km 13+810 o długości 0,476 km; 

21) Gminę Gorzków, w wysokości 73 711 zł, z przeznaczeniem  na budowę zatok 
autobusowych w miejscowości Wielobycz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 842 Rudnik 
Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw od km 58+087,40 do km 58+205,40 na odcinku  
o długości 0,118 km; 

22) Gminę Łuków, w wysokości 258 000 zł, z przeznaczeniem na budowę chodnika  
ze zjazdami w miejscowości Świdry w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 808 na odcinku  
od km 5+615,93 do km 6+355,85; 

23)  Gminę Tyszowce, w wysokości 614 885 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi 
wojewódzkiej Nr 850 w miejscowości Tyszowce w ciągu ulic Czarnieckiego, 3 Maja  
i Wielkiej na odcinku od km 28+839 do km 29+506; 
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24) Gminę Siennica Różana, o wartości 17 000 zł, w postaci opracowanej dokumentacji 
projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 843 na odcinku od km 19+280  
do km 22+259 w miejscowości Boruń; 

25)  Gminę Aleksandrów, o wartości 27 300 zł, w postaci wybudowanego chodnika  
w miejscowościach: Aleksandrów Czwarty i Aleksandrów Trzeci w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 853 na odcinkach od km 8+522,60 do km 8+564,33 oraz od km 9+479,13 
do km 9+513,81 (strona lewa); 

26) Gminę Wola Mysłowska, w wysokości 236 934 zł, z przeznaczeniem na budowę chodnika 
w miejscowości Wandów, Osiny w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 807  
na odcinku od km 44+900 do km 45+596; 

27)  Gminę Żółkiewka, w wysokości 639 559 zł, z przeznaczeniem na budowę chodnika  
w miejscowości Olchowiec i Borówek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 842 na odcinku od 
km 45+708 do km 47+605. 

 
Zarząd Województwa wyraził zgodę na zlecenie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 
1) Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej z siedzibą w Lublinie realizacji zadania  

pn.: „50 lat Targów Sztuki Ludowej w Kazimierzu - wydawnictwo jubileuszowe,  
i z dofinansowaniem w wysokości 4 000  zł; 

2) Charytatywnemu  Stowarzyszeniu  „Za Murami” z siedzibą w Lublinie  realizacji zadania 
pn.: Pasja Miłości”, z dofinansowaniem w wysokości 4 000 zł; 

3)  Oddziałowi Regionalnemu  Olimpiad Specjalnych  Polska – Lubelskie z siedzibą  
w Olbięcinie realizacji zadania pn.: „Każdy ma szanse”, z dofinansowaniem w wysokości 
5 000 zł; 

4) Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent” z siedzibą w Lublinie realizacji zadania  
pn.: Wernisaże literackie „Akcentu”, z dofinansowaniem 2 000 zł 
 
Zarząd Województwa odmówił zlecenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji  nw. zadań: 
1) Stowarzyszeniu Otwarci i Kreatywni z siedzibą w Dąbrowicy -  zadania pn.: Koncert 

„Gorzkie żale” po hiszpańsku z okazji 700.lecia Dąbrowicy i Lublina; 
2) Oddziałowi Wojewódzkiemu  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa 

Lubelskiego z siedzibą w Lublinie - zadania pn.: Eliminacje Wojewódzkie Konkursu 
Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”; 

3) Fundacji im. Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Lublinie -  zadania pn.: VI edycja 
Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Niezłomni”; 

4) Stowarzyszeniu Ad Astra z siedzibą w Janowie Lubelskim - zadania pn.: „Szkolnictwo, 
edukacja, oświata i wychowanie na terenie powiatu janowskiego oraz ich wpływ na lokalne 
społeczeństwo i kulturę. Konferencja naukowa organizowana w setną rocznicę  
od powstania szkoły średniej noszącej obecnie nazwę Liceum Ogólnokształcące  
im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim”; 

5) Klubowi  Sportowemu  Głuchych Hetman z siedzibą w Łukowie zadania publicznego pod 
nazwą: „Organizacja Ogólnopolskich Turniejów Niesłyszących w Szachach i Warcabach” 
 
Zarząd Województwa zatwierdził projekty wystąpień pokontrolnych  z kontroli realizacji 

zadań zleconych, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, przeprowadzonych w: 
1) Parafii Rzymskokatolickiej p. w. św. Stanisława BM w Górecku - zadania zleconego: XX 

Festiwal Pieśni Maryjnej „Górecko 2015”; 
2) Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego 

 z siedzibą w Lublinie – zadania pn.: Organizacja wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” 
UP w Lublinie na Folkloriadę, Mexico – Zacatecas 2016; 

3) Stowarzyszeniu Pro Musica Antiqua w Lublinie – zadania pn.: XXII Festiwal „Muzyka  
i Plastyka – Tempus Paschale”; 
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4) Fundacji Dantis – zadania pn. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu 
wojewódzkim i ogólnopolskim na terenie województwa lubelskiego. VII Mistrzostwa LSO 
w halowej piłce nożnej 2015/2016 o Puchar Metropolity Lubelskiego; 

5) Lubelskiej Unii Sportu – zadania pn. „Realizacja zintegrowanego Programu Szkolenia  
i Współzawodnictwa Sportowego młodzieży uzdolnionej województwa lubelskiego  
w kategorii młodzik oraz szkolenie zawodników w kategoriach młodzieżowych  
w wybranych klubach sportowych Lubelszczyzny, na podstawie osiąganych wyników 
sportowych w ramach państwowego systemu młodzieżowego Ministerstwa Sportu  
i Turystyki”; 

6) Lubelskim Klubie Szachowym - zadania  „Wyłonienie mistrza województwa lubelskiego 
 i udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach 
młodzieżowych w sportach nieolimpijskich: Indywidualne Mistrzostwa Województwa 
Lubelskiego 2016 Juniorów do lat 8, 10, 12, 14,16, 18 OPEN w Szachach Klasycznych, 
Szybkich, Błyskawicznych oraz Drużynowe Mistrzostwa Okręgu Juniorów”; 

7)  Fundacji Absolwentów UMCS - zadań: „Organizacja imprez sportowych w mieście 
 – Akademickie Mistrzostwa Polski w Koszykówce Kobiet” i „Organizacja imprez 
sportowych w mieście  -  Akademickie Mistrzostwa Polski w Koszykówce Mężczyzn”; 

8) Klubie Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego UMCS - zadań „Organizacja 
imprez sportowych w mieście – Grand Prix – Puchar Polski w pływaniu” i „ Organizacja 
imprez sportowych w mieście – Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu”; 

9)  Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej  
z siedzibą w Lublinie - zadania „Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim”; 

10) Kolarskim Klubie Tandemowym „Hetman” zadania „XIX Wyścig Tandemów o puchar 
Marszałka Lubelszczyzny”; 

11)  Oddziale Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa 
Lubelskiego w Lublinie - zadania „XXXI Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych 
Ochotniczych Straży Pożarnych”; 

12) Centrum Jana Pawła II w Lublinie - zadania pn.: „V Lubelski Festiwal Chórów Parafialnych”; 
13)  Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej z siedzibą w Lublinie – zadania  

pn.: Festiwal muzyki tradycyjnej „Na rozstajnych drogach”;   
14) Fundacji Sztuki im. Brunona Schulza w Lublinie – zadania pn. „12 Ogólnopolski Festiwal 

Teatrów Niewielkich”; 
15)  Stowarzyszeniu „Rodzina” z siedzibą w Puławach – zadania pn.: „VII Puławskie 

Międzynarodowe Warsztaty GOSPEL”; 
16) Lubelskim Okręgowym Związku Łuczniczym – zadania „Realizacja zadań i szkolenia  

w szczególności wyłonienie mistrza województwa lubelskiego oraz udział reprezentantów 
województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w dyscyplinach 
olimpijskich organizowanych przez Wojewódzkie/ Okręgowe Związki Sportowe – 
dyscyplina łucznictwo”; 

17) Klubie Motorowym Cross – zadania „Wyłonienie mistrza województwa lubelskiego  
i udział reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach 
młodzieżowych w sportach nieolimpijskich;. 

18) Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków OSM I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie  
- zadania pn.: „V Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy pt. „Lubelskie Spotkania 
Akordeonowe”;  

19) Caritas Archidiecezji Lubelskiej z siedzibą w Lublinie – zadania pn.: „Rodzina troską 
Caritas. 
 

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w realizacji ww. zadań. 
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VI. Informacja o pozostałych rozstrzygnięciach Zarządu Województwa Lubelskiego 
podjętych w formie zapisu do protokołu posiedzenia. 

 
Zarząd Województwa wyraził zgodę: 

1) na zlecenie Wojewódzkiemu Biuru Geodezji w Lublinie uszczegółowienia przebiegu 
granicy Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego wraz z wykonaniem charakterystyk 
powierzchniowych Parku. 

Uszczegółowienie przebiegu granic oraz wykonanie charakterystyk powierzchniowych 
Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego posłuży do przygotowania projektu uchwały 
Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie tej formy ochrony przyrody, określającej 
w sposób jednoznaczny przebieg jej granic oraz dostosowującej zapisy odnoszące się  
do tego obszaru, do aktualnej sytuacji formalno-prawnej, co w znacznym stopniu ułatwi 
zarządzanie terenem chronionym oraz obszarami z nim sąsiadującymi. Podjęcie prac 
 w tym zakresie związane jest także z wnioskami Wójta Gminy Adamów o weryfikację 
zapisów rozporządzenia Nr 10 Wojewody Lubelskiego w sprawie Krasnobrodzkiego Parku 
Krajobrazowego.  

2) na przekazanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, celem 
zaopiniowania, „Programu profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów klas IV-VI   szkół 
podstawowych z terenu województwa lubelskiego na lata 2017 – 2020”; 

3) na podpisanie umowy o współpracy partnerskiej na rzecz rozwoju i promocji Wschodniego 
Szlaku Rowerowego Green Velo. 

Umowa zostanie podpisana przez pięć Województw oraz przez pięć Regionalnych 
Organizacji Turystycznych będących Partnerami Merytorycznymi Województw. Zadania 
przypadające na Województwo Lubelskie realizować będzie Lubelska Regionalna 
Organizacja Turystyczna.  

Projekt pod nazwą „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja”, finansowany  
ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa 
V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, 
Działanie V.2” – komponent promocja tras rowerowych został zrealizowany przez 5 
województw: Lubelskie Warmińsko–Mazurskim, Podkarpackie, Podlaskie i Świętokrzyskie. 

4) na podpisanie przez Zarząd Województwa Lubelskiego listu intencyjnego z województwem 
łódzkim dotyczącego współpracy w dziedzinie biogospodarki.  

List intencyjny służyć ma wzmocnieniu potencjałów województw lubelskiego 
i łódzkiego, uzyskaniu efektu synergii działań, wymianie doświadczeń i osiągnięciu 
wzajemnych korzyści w dziedzinie biogospodarki. Oba regiony wskazały biogospodarkę             
jako jedną ze swoich inteligentnych specjalizacji. 

5) na powołanie biegłego z zakresu ochrony środowiska w celu wykonania opracowania  
pt.: „Ekspertyza dotycząca wprowadzania ścieków przemysłowych do środowiska przez 
Fabrykę Papieru SCO-PAK S.A. z pominięciem urządzeń oczyszczających”. 

 Ekspertyza posłuży jako materiał dowodowy w prowadzonym przez Marszałka 
Województwa Lubelskiego postępowaniu w sprawie wymierzenia SCO-PAK S.A.  
w restrukturyzacji wysokości nieuiszczonej opłaty z tytułu opłat za wprowadzanie ścieków  
do ziemi za lata 2012-2013. Opinia ta podyktowana jest również zaleceniami 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie zawartymi w orzeczeniu z dnia  
11 kwietnia 2014 r. znak: SKO.41/11/01/P/2014. 

Koszt ekspertyzy  w wysokości 25 000,00 zł, pokryte zostaną ze środków finansowych 
pochodzących z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska zgromadzonych przez 
Zarząd Województwa Lubelskiego przed przekazaniem na rachunek Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu 
zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) 
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Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził: 
1)  „Plan działania Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie wraz z Filiami na 2017 rok”; 
2) projekt wystąpienia pokontrolnego z kontroli należytego wykonywania przez firmę P.W. 

IMPEX TRANS Mariusz Besztak Strzeszkowice Duże 311, 24-220 Niedrzwica Duża, 
umów dotyczących refundacji kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów 
autobusowych osób uprawnionych. 

Zakresem kontroli objęto prawidłowość wykonania umowy Nr 2566/DT/CP/13 z dnia  
31 grudnia 2013 r. oraz umowy 2631/DT/CP/14 z dnia 22 grudnia 2014 r., zawartych 
pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie a firmą P.W. IMPEX TRANS 
Mariusz Besztak, dotyczących zakresu oraz zasad refundacji kosztów finansowania 
uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych, realizowanych 
przez Przewoźnika zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku  
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.), w związku z realizacją dowozów uczniów do szkół 
na terenie Gmin: Markuszów, Poniatowa, Wólka oraz Zakrzówek w latach 2014/2015. 

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w związku z czym nie skierowano zaleceń 
pokontrolnych. 
 
Zarząd Województwa przyjął 

3) Informację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Lublinie o posiadanych udziałach, akcjach i obligacjach (według stanu na dzień  
31 grudnia 2016 r.); 

4) „Sprawozdanie  z przebiegu konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Lubelskiego w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji  Krasnobród 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 239 i 395)” . 

5) „Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa 
Lubelskiego w sprawie nadania/zmiany Statutów podmiotów leczniczych, dla których 
podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego – z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których przedmiotem 
działalności statutowej są zadania związane z ochroną zdrowia”. 

6) „Sprawozdanie z wykonania planów rzeczowo-finansowych i inwestycyjnych  
za 2016 r. jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego 
przekazane w formie papierowej i elektronicznej”, 

7) „Informację o przebiegu wykonania planów rzeczowo-finansowych za 2016 r. 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym 
jest Samorząd Województwa Lubelskiego”. 

8) „Informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w Chełmie przy ul. Jedność 
4” oraz wyraził zgodę na podanie informacji do publicznej wiadomości.. 
 Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Chełmie przy ul. Jedność 4, 
działka oznaczona nr 159/3 o pow. 0,0763 ha. W przetargu brał udział jeden uczestnik. 
Cena wywoławcza wynosiła 175 000,00 zł.  Najwyższą cenę wynoszącą 176 750,00 zł  
zaoferowali Pan Andrzej Klaudel oraz Mariusz Buczko, reprezentujący Rejonowe Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie i w związku z tym stowarzyszenie zostało 
nabywcą przedmiotowej nieruchomości. 

9) „Sprawozdanie z działalności Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie wraz z Filiami w Białej 
Podlaskiej, Zamościu i Chełmie za 2016 rok”; 

10) „Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu w sprawie ustalenia ogólnej powierzchni 
przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na 
terenie województwa lubelskiego w roku 2017 z Radą Działalności Pożytku Publicznego 
Województwa Lubelskiego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. 
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11) „Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa 
Lubelskiego w sprawie nadania/zmiany Statutów podmiotów leczniczych, dla których 
podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego”; 

12) „Sprawozdanie z wykonania kontroli zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych  
w 2016 roku przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  
w Lublinie w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz  
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa  Lubelskiego w Lublinie”; 

13) Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przewidzianych w Budżecie 
Województwa Lubelskiego w 2016 r. (dział 851, rozdział 85195, § 2800) na pokrycie 
kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników wykonujących 
zawody medyczne w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest 
Samorząd Województwa Lubelskiego; 

14) „Informacją o wynikach IV przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubelskiego, położonych w Chełmie 
oraz Wierzbicy”. 

Przetargi zostały przeprowadzone w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 4 w dniu 17 marca 2017 r. 

 Przedmiotem przetargów były następujące nieruchomości: 
- Nieruchomość położona w Chełmie przy ul. Kredowej, oznaczona jako działka  

nr 34/10 o pow. 0,0032 ha. Cena wywoławcza wynosiła 13 000,00 zł. Najwyższą cenę 
wynoszącą 13 130,00 zł zaoferował Pan Michał Magdziarz i został nabywcą przedmiotowej 
nieruchomości. 

- Nieruchomość położona w Chełmie przy ul. Kredowej, oznaczona jako działka  
nr 34/12 o pow. 0,0031 ha. W przetargu brał udział 1 oferent. Cena wywoławcza wynosiła 
10 000,00 zł. Najwyższą cenę wynoszącą 10 100,00 zł  zaoferował Pan Wiesław Miszczak 
i został nabywcą przedmiotowej nieruchomości. 

- Nieruchomość położona w Wierzbicy, oznaczona jako działka nr 367/2 o pow.  
0,1262 ha. Z powodu nie wpłacenia wadium i braku oferentów, przetarg zakończył się 
 wynikiem negatywnym. 

 
 Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował: 
1) porozumienie intencyjne w sprawie zamiany nieruchomości zlokalizowanych na terenie 

gmin: Końskowola, Biała Podlaska oraz Sitno, stanowiących własność Województwa 
Lubelskiego na nieruchomości zlokalizowane w Lublinie przy ul.: Cerkiewnej, Ruskiej 
Nadstawnej oraz al. Tysiąclecia, stanowiące własność Skarbu Państwa; 

2) propozycję przesunięcia, przy zastosowaniu mechanizmu elastyczności, wolnych środków 
EFRR, w łącznej wysokości 6 110 000,00 EUR, tj.:  
- 14 544,00 EUR - środki EFRR z Osi Priorytetowej I „Przedsiębiorczość i innowacje” 
- 1 261 398,00 EUR - środki EFRR z Osi Priorytetowej IV „Społeczeństwo informacyjne” 
- 4 834 058,00 EUR   - środki EFRR z Osi Priorytetowej VI „Środowisko i czysta energia” 
na Oś Priorytetową V „Transport”   
oraz wyraził zgodę na wystąpienie do Ministerstwa Finansów o dokonanie realokacji 
środków, zgodnie z powyższą propozycją; 

3) projekt zastrzeżeń do ustaleń zawartych w doręczonym w dniu 15 marca 2017 r. Protokole 
kontroli, przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego  
w Lublinie przez Centralne Biuro Antykorupcyjne – Delegatura w Lublinie w zakresie: 
„Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w 
przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego w ramach wybranych programów 
operacyjnych na lata 2007-2013, w szczególności tych, w których udzielającym wsparcia i 
beneficjentem jest Województwo Lubelskie”. 

4) przedsięwzięcie pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie 
województwa lubelskiego” i skierował do oceny zgodnie z trybem przewidzianym  
w dokumencie pn.: „Zasady i tryb aktualizacji listy przedsięwzięć o priorytetowym 
znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 (z perspektywą do 2030 r.)" celem umieszczenia, po pozytywnej weryfikacji, 
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przedmiotowego przedsięwzięcia na „Liście przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla 
realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  
(z perspektywą do 2030 r.)"; 

5) aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym 
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 
na 2017 rok; 

6) treść Listu intencyjnego dot. współpracy pomiędzy miastami Gdańsk i Lublin, 
województwami lubelskim i pomorskim oraz Krajową Izbą Gospodarczą Bursztynu; 

7) wysokość naliczonych rekompensat za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta 
łowne w uprawach i płodach rolnych oraz wyraził zgodę na ich wypłatę poszkodowanym 
osobom: 

 w łącznej wysokości 6 577,80 zł; 

 w łącznej wysokości 12 086,07 zł; 

 w łącznej wysokości 8 115,23 zł; 

 w łącznej wysokości 35 647,33 zł. 
Wysokość odszkodowań została wyliczona na podstawie protokołów sporządzonych 

podczas oględzin i ostatecznego szacowania szkód, zgodnie z procedurą określoną  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu 
postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach  
i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272). Obligatoryjny obowiązek odszkodowawczy Zarządu 
wynika z postanowień art. 50 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie  (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2168z póź. zm.). Środki finansowe przeznaczone na wypłaty odszkodowań będą 
pochodziły z budżetu Wojewody Lubelskiego. 

 
Zarząd Województwa zapoznał się: 

1) z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkich Ośrodków Ruchu 
Drogowego w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu za 2016 r. oraz informacją 
uzupełniającą, tj. analizą wykonania planu w porównaniu do roku poprzedniego i podjął  
decyzję o przeprowadzeniu w WORD-ach  doraźnej kontroli finansowej; 

2) z Informacją o realizacji planu robót na drogach wojewódzkich za okres  
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.; 

 
 Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.),Zarząd 
Województwa zgłosił wnioski wynikające z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Lubelskiego do następujących opracowań: 
 
1) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Cyców; 
2) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Biłgoraj; 
3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy 

„Południe”; 
4) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy 

„Sienkiewicza-Reja”; 
5) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy 

„Sieroszewskiego-Reymonta”; 
6) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frampol, 
7) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frampol 

obejmującej działkę nr ewid. 696/3 położoną przy ul. Fabryka; 
8) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Frampol, 
9) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości 

Dereźnia-Zagrody gmina Biłgoraj; 
10) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 






