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W okresie od 30 lipca 2018 r. do 25 września 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego
obradował na 14 posiedzeniach.
Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego.

I.

Na kolejnych
204 uchwały.

posiedzeniach

Zarząd

Województwa

Lubelskiego

podjął

ogółem

Zakres tematyczny zagadnień rozpatrywanych przez Zarząd Województwa, w których
końcowe rozstrzygnięcia zapadły w formie uchwały przedstawia się następująco:
Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego – 21 uchwał.
Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego - 8 uchwał.
Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania - 8 uchwał.
Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata
2007-2013 oraz na lata 2014-2020 – 44 uchwały.
5. Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz projektów gminnych programów rewitalizacji – 8 uchwał.
6. Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy – 13 uchwał.
7. Udzielanie zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Lubelskiego w Lublinie – 19 uchwał.
8. Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla
województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa
Lubelskiego” - 14 uchwał.
9. Przyznawanie nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony dóbr kultury – 2 uchwał.
10. Pozostałe uchwały - 67 uchwał, w tym:
a) z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu – 10 uchwał,
b) z zakresu działania Departamentu
Polityki Transportowej i Drogownictwa
– 2 uchwały,
c) z zakresu działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej – 6 uchwał,
d) z zakresu działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
– 2 uchwały;
e) z zakresu działania Departamentu Promocji i Turystyki - 4 uchwały;
f) z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska – 9 uchwał,
g) z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej – 9 uchwał,
h) uchwały z zakresu działania Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
– 1 uchwała,
i) z zakresu działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 8 uchwał.
j) z zakresu działania Departamentu Polityki Regionalnej - 1 uchwała,
k) z zakresu działania Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
– 2 uchwały,
l) z zakresu działania Regionalnego Biura Projektu – 3 uchwały,
m) z zakresu działania Departamentu Cyfryzacji – 7 uchwał,
n) z zakresu działania Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego – 1 uchwała;
o) z zakresu działania Kancelarii Marszałka – 1 uchwała;
p) z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego – 1 uchwała.
1.
2.
3.
4.
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Ad 1/ Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego.
Uchwały podjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego z zakresu gospodarowania
mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczyły:
1) ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym,
stanowiących własność Województwa Lubelskiego tj. boksów garażowych, (nr 2 i nr 7)
o pow. 15,00 m2, przeznaczonych do wynajęcia na okres do 3 lat w trybie przetargowym,
zlokalizowanych w ośmioboksowym budynku garażowym w Lublinie przy ul.
Abramowickiej, na działce nr 1/11 o pow. 0,0401 ha, w której Województwo Lubelskie
posiada udział wynoszący 507/1352
- uchwała Nr CCLXXXIX/5765/2018
z dnia 31 lipca 2018 r.;
2) zlecenia Zarządowi Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie zarządzania nieruchomością
Województwa Lubelskiego położoną w Chełmie przy ul. Szpitalnej, oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka nr 55/25 o pow. 1982 m2, - uchwała Nr CCLXXXIX/5766/2018 z dnia
31 lipca 2018 r.;
3) wyrażenia zgody na użyczenie przez Województwo Lubelskie – Zarząd Nieruchomości
Wojewódzkich w Lublinie na rzecz Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie nieruchomości
- działki nr 55/25, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego położonej w Chełmie
przy ul. Szpitalnej - uchwała Nr CCLXXXIX/5767/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
4) wypłaty odszkodowania za nabytą przez Województwo Lubelskie z mocy prawa działkę
nr 555/6, położoną we wsi Ćmiłów, gm. Głusk - uchwała Nr CCLXXXIX/5768/2018 z dnia
31 lipca 2018 r.;
5) wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Białej Podlaskiej
na wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu nowego budynku „Bialska
Onkologia”, na nieruchomościach, położonych w Białej Podlaskiej przy ul. Terebelskiej,
stanowiących własność Województwa Lubelskiego - uchwała Nr CCXCI/5784/2018 z dnia
6 sierpnia 2018 r.;
6) ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubelskiego,
przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Adampolu, Chełmie, Wierzbicy oraz
Włodawie - uchwała Nr CCXCI/5785/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.
7) wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Lubelskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Lublinie na rzecz Gminy Piaski darowizny materiałów rozbiórkowych w postaci
krawężników i kostki brukowej powstałych w wyniku przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 836,
o wartości 59 000,00 zł - uchwała Nr CCXCII/5799/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
8) wyrażenia zgody PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na umieszczenie
przyłącza kablowego nN na nieruchomości – działce, stanowiącej własność Województwa
Lubelskiego, położonej w Sosnowicy przy ul. Parczewskiej - uchwała Nr CCXCII/5813/2018
z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
9) wyrażenia zgody na wybudowanie przez PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie linii kablowych SN na działce nr 84/8 położonej w Zamościu przy.
Al. Jana Pawła II 10, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego – uchwała
Nr CCXCII/5814/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
10) ogłoszenia wykazu pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym,
stanowiących własność Województwa Lubelskiego w budynku przy ul. Karłowicza 4
w Lublinie – uchwała Nr CCXCIV/5850/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
11) wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie na budowę parkingu na 77 miejsc parkingowych,
położonego przy Al. Kraśnickiej, ul. Konstantynów w Lublinie - uchwała
Nr CCXCVI/5879/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
12) wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie przetargowym na okres do 5 lat przez Wojewódzkie
Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie, pomieszczeń znajdujących się w budynku
Garażu nr 1, usytuowanym na nieruchomości, położonej w Lublinie przy
ul. Bursaki 17 - uchwała Nr CCXCVI/5880/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
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13) udzielenia bonifikaty Pani Patrycji Sikorze przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 33,
znajdującego się w Radecznicy przy ul. Klasztornej 3, stanowiącego własność
Województwa Lubelskiego uchwała Nr CCXCVI/5810/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
14) ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Województwa Lubelskiego, położonych w Chełmie, Opolu
Lubelskim oraz Sitnie, gm. Sitno uchwała Nr CCXCVI/5882/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
15) wyrażenia zgody PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na budowę linii
kablowej nN przez nieruchomość – działkę, położoną w Białej Podlaskiej
przy ul. Spółdzielczej 5, stanowiącą własność Województwa Lubelskiego - uchwała
Nr CCXCVIII/5914/2018 z dnia 11 września 2018 r.;
16) wyrażenia zgody PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie na budowę linii
kablowej nN przez nieruchomość – działkę, położoną w Białej Podlaskiej przy
ul. Warszawskiej 20, stanowiącą własność Województwa Lubelskiego - uchwała
Nr CCXCVIII/5915/2018 z dnia 11 września 2018 r.;
17) wyrażenia
zgody
Samodzielnemu
Publicznemu
Szpitalowi
Wojewódzkiemu
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu na wykonanie robót budowlanych na nieruchomości
- działce, stanowiącej własność Województwa Lubelskiego, położonej w Zamościu przy
Al. Jana Pawła II 10 - uchwała Nr CCXCVIII/5916/2018 z dnia 11 września 2018 r.;
18) wypłaty odszkodowania za nabytą przez Województwo Lubelskie z mocy prawa działkę
nr 3925/1, położoną w obrębie 10-Piotrków Drugi, gm. Jabłonna - uchwała
Nr CCXCVIII/5917/2018 z dnia 11 września 2018 r.;
19) udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się
w Adampolu, stanowiącego własność Województwa Lubelskiego - uchwała
Nr CCXCVIII/5918/2018 z dnia 11 września 2018 r.;
20) wyrażenia zgody
na dokonanie przez Województwo Lubelskie – Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Lublinie na rzecz Gminy Miejskiej Kraśnik darowizny materiałów
rozbiórkowych w postaci destruktu asfaltowego powstałego w wyniku remontu drogi
wojewódzkiej Nr 833 na odcinku ul. Lubelskiej i Urzędowskiej w Kraśniku, o wartości 32 500
zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych realizowane przez Gminę Miejską
Kraśnik - uchwała Nr CCXCVIII/5919/2018 z dnia 11 września 2018 r.;
21) wyrażenia zgody BD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa na wykonanie robót budowlanych
na nieruchomości położonej w Zamościu przy ul. Zamenhofa 4, w zakresie likwidacji
gzymsów oraz połączenia budynków wspólnym orynnowaniem odprowadzającym wody
opadowe - uchwała Nr CCCI/5956/2018 z dnia 20 września 2018 r.;
Ad 2/ Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego.
W ramach wykonywania Budżetu Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa
podjął uchwały w sprawach:
1) udzielenia pożyczki pieniężnej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Bożego w Lublinie w kwocie 6 050 000,00 zł - uchwała Nr CCLXXXIX/5769/2018
z dnia 31 lipca 2018 r.;
2) umorzenia należności Województwa Lubelskiego należnej od stowarzyszenia Sejmik
Chłopów Polskich w likwidacji z tytułu zwrotu kosztów procesu w kwocie
7 048,33 zł - uchwała Nr CCXCII//5806/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
Umorzenie należności, jest skutkiem bezskutecznej egzekucji oraz wykreśleniem
podmiotu Sejmik Chłopów Polskich w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego na mocy
postanowienia Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku z dnia
27 kwietnia 2017 .r.
3) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok – uchwała Nr CCXCIII/5827/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 r.;
4) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok – uchwała Nr CCXCIV/5858/2018 z dnia
28 sierpnia 2018 r.;
5) zmian w harmonogramie realizacji wydatków Budżetu Województwa Lubelskiego
– uchwała Nr CCXCIV/5859/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
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6) objęcia przez Województwo Lubelskie akcji w Spółce Port Lotniczy Lublin S.A.
z siedzibą w Lublinie w zamian za wkład pieniężny w kwocie 1.200.000 zł – uchwała
Nr CCXCIV/5875/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
7) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok - uchwała Nr CCXCVII/5912/2018 z dnia
6 września 2018 r.;
8) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok – uchwała Nr CCC/5954/2018 z dnia 18 września
2018 r.
Ad 3/ Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania.

1)

2)

3)

4)

Zarząd Województwa Lubelskiego upoważnił:
Pana Artura Habzę - Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej
i Pana Dariusza Donicę - Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki, do wyboru
najkorzystniejszej oferty oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup
usługi pełnienia funkcji operatora pilotażowego programu akceleracji start-upów pn. „NLAB
– Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge” - uchwała Nr CCLXXXIX/5758/2018 z dnia
31 lipca 2018 r.
Pana Arkadiusza Gałązkę – Kierownika Oddziału Utrzymania i Rozwoju Wojewódzkiej
Regionalnej
Sieci
Szerokopasmowej
w
Departamencie
Cyfryzacji
Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Pana Andrzeja Aftykę – Głównego
Specjalistę w Oddziale Utrzymania i Rozwoju Wojewódzkiej Regionalnej Sieci
Szerokopasmowej w Departamencie Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego w Lublinie oraz Pana Jarosława Chudego – Inspektora w Oddziale Utrzymania
i Rozwoju Wojewódzkiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej w Departamencie Cyfryzacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, do uczestnictwa w imieniu
Województwa Lubelskiego w naradach koordynacyjnych, o których mowa w art. 28 b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, w tym do przeprowadzania
niezbędnych uzgodnień w sprawach związanych z infrastrukturą regionalnej sieci
szerokopasmowej Województwa Lubelskiego - uchwała Nr CCXCII/5807/2018 z dnia
14 sierpnia 2018 r.;
Pana Andrzeja Aftykę – Głównego Specjalistę w Oddziale Utrzymania i Rozwoju
Wojewódzkiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej w Departamencie Cyfryzacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Pana Jarosława Chudego Inspektora w Oddziale Utrzymania i Rozwoju Wojewódzkiej Regionalnej Sieci
Szerokopasmowej w Departamencie Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego w Lublinie do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubelskiego
w przypadku nieobecności Pani Anny Pawlak – Dyrektora Departamentu Cyfryzacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie i Pana Arkadiusza Gałązki –
Kierownika Oddziału Utrzymania i Rozwoju Wojewódzkiej Regionalnej Sieci
Szerokopasmowej w Departamencie Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego w Lublinie, do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubelskiego
w sprawach związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury
regionalnej
sieci
szerokopasmowej
Województwa
Lubelskiego
uchwała
Nr CCXCII/5808/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
Panią Annę Pawlak – Dyrektora Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Pana Arkadiusza Gałązkę – Kierownika Oddziału
Utrzymania i Rozwoju Wojewódzkiej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie do składania oświadczeń woli
w imieniu Województwa Lubelskiego w sprawach dotyczących projektu „Sieć
Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” oraz w sprawach
związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury regionalnej sieci
szerokopasmowej Województwa Lubelskiego - uchwała Nr CCXCII/5809/2018 z dnia
14 sierpnia 2018 r.;
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5) Pana Pawła Nakoniecznego, do uczestniczenia i głosowania na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - uchwała
Nr CCXCI/5815/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
6) Pana Artura Habzę - Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej i Pana
Dariusza Donicę Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki, do podpisywania aneksów
do umowy w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu
na zakup usługi pełnienia funkcji operatora pilotażowego programu akceleracji start-upów
pn. „NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge” z Wykonawcą wyłonionym
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - uchwała
Nr CCXCIV/5856/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
7) Pana Radosława Kicińskiego, do uczestniczenia i głosowania w imieniu Województwa
Lubelskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Port Lotniczy
Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie w dniu 21 września 2018 r. - uchwała Nr CCC/5945/2018
z dnia 18 września 2018 r.;
8) Pana Pawła Nakoniecznego do uczestniczenia i głosowania w imieniu Województwa
Lubelskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przewozy Regionalne
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 września 2018 r. – uchwała
Nr CCCII/5957/2018 z dnia 25 września 2018 r.
Zarząd Województwa Lubelskiego udzielił pełnomocnictwa Pani Alinie Kołodziej pełniącej
obowiązki dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju,
do jednoosobowych czynności w sprawach związanych z działalnością kierowanej jednostki uchwała Nr CCXCIV/5867/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Ad 4/ Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata
na lata 2014-2020.
Uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego związane z wdrażaniem programów
operacyjnych współfinansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 dotyczyły:
1) zatwierdzenia Rocznego Planu Działania na rok 2018 dla projektów współfinansowanych
z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 – nabory ogłaszane w 2018 r. - uchwała Nr CCLXXXIX/5751/2018 z dnia
31 lipca 2018 r.;
2) zatwierdzenia Listy ocenionych projektów z posiedzenia Komisji Oceny Projektów
w ramach konkursu nr RPLU.11.04.00-IP.02-06-001/17 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
11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego . - uchwała Nr CCLXXXIX/5752/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
3) zmiany Regulaminu konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-004/17 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 CCLXXXIX/5753/2018 z dnia
31 lipca 2018 r.;
4) rozwiązania umowy nr 150/RPLU.12.02.00-06-0193/16-00 o dofinansowanie projektu:
„Atrakcyjne szkolnictwo w gminie Milejów”, zawartej w dniu 12 czerwca 2017 r.,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie
ogólne . - uchwała Nr CCLXXXIX/5754/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
5) zmiany uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu pt. „Czas
na profesjonalistów” 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 CCLXXXIX/5755/2018
z dnia 31 lipca 2018 r.;
Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego za okres od 30 lipca 2018 r. do 25 września 2018 r.
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6) zmiany uchwały w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu pt. „Nowe
umiejętności – nowe możliwości” 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 CCLXXXIX/5756/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
7) 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 2020
- uchwała
Nr CCLXXXIX/5760/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
8) rozwiązania umowy nr 83/RPLU.11.02.00-06-0053/18-00 o dofinansowanie projektu:
„Aktywny Senior”, zawartej w dniu 29 czerwca 2018 r., w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie
społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne - uchwała Nr CCXCI/5780/2018
z dnia 6 sierpnia 2018 r.;
9) rozwiązania umowy nr 42/RPLU.10.03.00-06-0022/17 o dofinansowanie projektu: „Arion
Szpitale naprzeciw boreliozie”, zawartej w dniu 4 stycznia 2018 r., w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10
Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3 Programy polityki
zdrowotnej - uchwała Nr CCXCI/5781/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.;
10) rozwiązania umowy nr 110/RPLU.09.04.00-06-0009/17-00 o dofinansowanie projektu:
„Pozytywne Żłobki w Lublinie”, zawartej w dniu 27 grudnia 2017 r., w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9
Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - uchwała
Nr CCXCI/5782/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.;
11) zmiany Regulaminu konkursu nr RPLU.09.06.00-IŻ.00-06-001/18 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 CCXCI/5783/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/17 na
realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne
wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno - ściekowa Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała
Nr CCXCI/5788/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.;
13) rozwiązania umowy nr 115/RPLU.09.04.00-06-0027/17-00 o dofinansowanie projektu:
„Żłobek Cudowne lata”, zawartej w dniu 28 grudnia 2017 r., w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9
Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego - uchwała
Nr CCXCI/5791/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.;
14) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/16
w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku Działania 4.1 Wsparcie
wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 - uchwała Nr CCXCII/5805/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
15) zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz w sprawie wyboru
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/17 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
Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego za okres od 30 lipca 2018 r. do 25 września 2018 r.
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Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
– uchwała
Nr CCXCII/5822/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
16) rozwiązania umowy nr 124/RPLU.12.02.00-06-0095/16-00 o dofinansowanie projektu:
„Wszechstronna edukacja kluczem do sukcesu”, zawartej w dniu 1 czerwca 2017 r.,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie
ogólne - uchwała Nr CCXCIII/5828/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.;
17) zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia decyzji o dofinasowaniu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8:
Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.1: Regionalny układ transportowy,
dla projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień –
Lubartów od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km” - uchwała Nr CCXCIII/5829/2018
z dnia 21 sierpnia 2018 r.;
18) wyboru do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu pn. „Prospektywna
pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny - doposażenie Centrum Onkologii Ziemi
Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez zwiększenie jakości i dostępności
do specjalistycznych świadczeń onkologicznych” w ramach, Oś Priorytetowa 13:
Infrastruktura społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, nabór
nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-S01/18 ” - uchwała Nr CCXCIII/5830/2018 z dnia 21 sierpnia
2018 r.;
19) zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu
nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-003/17 w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna,
Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - wsparcie skierowane wyłącznie
do podmiotów leczniczych ujętych w ramach przedsięwzięcia „Zdrowe Lubelskie
optymalizacja usług medycznych w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie
i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych” - uchwała Nr CCXCIII/5831/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 r.;
20) wyboru do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5:
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.6 Efektywność
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, projektu pn. „Rozbudowa Systemu Zarządzania
Ruchem i Komunikacją w Lublinie” - uchwała Nr CCXCIII/5832/2018 z dnia 21 sierpnia
2018 r.;
21) zatwierdzenia Listy ocenionych projektów z II posiedzenia Komisji Oceny Projektów oraz
wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06001/18 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie
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 CCXCIV/5842/2018 z dnia 28 sierpnia
2018 r.;
22) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania „Rocznego Planu Działań
Pomocy Technicznej RPO WL” na 2018 rok w ramach 14 Osi Priorytetowej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dotyczącego
Instytucji Zarządzającej RPO WL - uchwała Nr CCXCIV/5846/2018 z dnia 28 sierpnia
2018 r.;
23) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania „Rocznego Planu Działań
Pomocy Technicznej RPO WL” na 2018 rok w ramach 14 Osi Priorytetowej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 dotyczącego
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie - uchwała Nr CCXCIV/5847/2018 z dnia 28
sierpnia 2018 r.;
24) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania „Rocznego Planu Działań
Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego za okres od 30 lipca 2018 r. do 25 września 2018 r.
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Pomocy Technicznej RPO WL” na 2018 rok w ramach 14 Osi Priorytetowej Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dotyczącego
Lubelskiej
Agencji
Wspierania
Przedsiębiorczości
w
Lublinie
uchwała
Nr CCXCIV/5848/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
25) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.05.03.00-IZ.00-06-001/17
na realizację projektów w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora
mieszkaniowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 - uchwała Nr CCXCIV/5852/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
26) rozwiązania umowy nr 51/RPLU.10.02.00-06-0053/17-00 o dofinansowanie projektu: „Niech
twoja kariera nie zwalnia!”, zawartej w dniu 29 marca 2018 r., w ramach Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Lubelskiego
na
lata
2014-2020,
Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność Przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2
Programy typu outplacement - uchwała Nr CCXCIV/5863/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
27) zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru projektów
do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.10.02.00-IZ.00-06-001/17 Oś priorytetowa
10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian Priorytet Inwestycyjny 8v
Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Działanie 10.2
Programy typu outplacement Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa uchwała Nr CCXCIV/5864/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
28) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania w trybie pozakonkursowym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony
zdrowia, projektu pn. „Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów
leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego
poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo
- budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny” uchwała
Nr CCXCIV/5870/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
29) zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu
nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-001/17 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 13
Infrastruktura społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała Nr CCXCIV/5871/2018 z dnia
28 sierpnia 2018 r.;
30) zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania
w ramach konkursu nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-001/17 w ramach Osi priorytetowej 13
Infrastruktura społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała Nr CCXCIV/5872/2018 z dnia
28 sierpnia 2018 r.;
31) zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu nr
RPLU.13.01.00-IZ.00-06-002/17 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 13
Infrastruktura społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała Nr CCXCIV/5873/2018 z dnia
28 sierpnia 2018 r.;
32) zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania
w ramach konkursu nr RPLU.13.01.00-IZ.00-06-002/17 w ramach Osi priorytetowej 13
Infrastruktura społeczna, Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – projekty
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała Nr CCXCIV/5874/2018 z dnia
28 sierpnia 2018 r.;
33) zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu
Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego za okres od 30 lipca 2018 r. do 25 września 2018 r.
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nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/16 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 7
Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe
i naturalne – projekty regionalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020 - uchwała Nr CCXCVI/5883/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
34) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru
projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/16
w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1
Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty regionalne Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Lubelskiego
na
lata
2014-2020
uchwała
Nr CCXCVI/5884/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
35) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania w trybie pozakonkursowym
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działania 8.1:
Regionalny układ transportowy, projektu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815
Wisznice - Parczew - Siemień – Lubartów od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km”,
zgłoszonego do dofinasowania przez Województwo Lubelskie i umieszczonego w Wykazie
Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych - uchwała Nr CCXCVI/5885/2018 z dnia 4
września 2018 r.;
36) zmieniająca uchwałę w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu w trybie
pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Mobilność regionalna i ekologiczny
transport Działanie 8.1 Regionalny układ transportowy, projektu pn. „Rozbudowa drogi
wojewódzkiej Nr 815 Wisznice - Parczew - Siemień – Lubartów od km 26+662 do km 61+565
o dł. 34,903 km” uchwała Nr CCXCVI/5886/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
37) rozwiązania umowy nr RPLU.04.01.00-06-0191/16-00 z dnia 20 stycznia 2017 r.
o dofinansowanie Projektu: Zielona energia szansą rozwoju Gminy Końskowola
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie
wykorzystania OZE uchwała Nr CCXCVI/5887/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
38) rozwiązania umowy nr RPLU.13.05.00-06-0030/15-00 z dnia 22 lutego 2017 r.
o dofinansowanie Projektu: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół
w Wojciechowie na Punkt Przedszkolny II-Oddziałowy” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13
Infrastruktura Społeczna, Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna uchwała
Nr CCXCVI/5888/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
39) zatwierdzenia Listy ocenionych projektów z II posiedzenia Komisji Oceny Projektów oraz
wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLU.12.06.00-IZ.00-06001/17 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 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 - uchwała
Nr CCXCVI/5902/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
40) wyboru do dofinansowania w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 13
Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego
i ustawicznego, nabór nr RPLU.13.06.00-IZ.00-06-B01/18 projektu pn. „Dostosowanie
sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych
i ustawicznych Miasta Chełm” uchwała Nr CCXCVI/5906/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
41) rozwiązania umowy nr 122/RPLU.09.04.00-06-0018/17-00 o dofinansowanie projektu:
„Żłobek szansą na aktywność III”, zawartej w dniu 29 grudnia 2017 r., w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
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Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego uchwała Nr CCXCVIII/5922/2018 z dnia 11 września 2018 r.;
42) 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, Działania 6.3 Gospodarka odpadami,
projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa
lubelskiego” - uchwała Nr CCXCIX/5932/2018 z dnia 12 września 2018 r.;
43) podjęcia decyzji o dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Priorytetowa 6: Ochrona
środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.3 Gospodarka odpadami,
projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa
lubelskiego” - uchwała Nr CCXCIX/5933/2018 z dnia 12 września 2018 r.
44) zatwierdzenia zmian w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz zaakceptował Stanowisko
IZ RPO do uwag zgłoszonych przez Instytucję Koordynującą Umowę Partnerstwa
do projektu zmian SZOOP RPO WL 2014-2020 - uchwała Nr CCC/5939/2018 z dnia
18 września 2018 r.;
Ad 5/ Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej, włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz projektów gminnych programów rewitalizacji.
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 2017 r. poz. 1496, z późn. zm.) – Zarząd zaopiniował pozytywnie:
1) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74
na odcinku Jarosławiec – Miączyn od km 281+380 do km 282+526 (na terenie
zabudowanym) oraz od km 285+600 do km 288+800 (na terenie niezabudowanym)”
- uchwała Nr CCLXXXIX/5761/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
2) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa obwodnicy miasta Nałęczów w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica jako połączenie dróg
wojewódzkich Nr 830 i 826” - uchwała Nr CCLXXXIX/5762/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
3) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa nowego mostu w miejscu
istniejącego przez rz. Włodawkę w km 78+803 w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasnystaw” – uchwała
Nr CCXCII/5800/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
4) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa drogi krajowej Nr 12
w granicach administracyjnych Miasta Chełm ” – uchwała Nr CCXCII/5801/2018 z dnia
14 sierpnia 2018 r.;
5) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej nr 108232L w miejscowości
Opole Lubelskie ul. Zagrody w km 0+003,50 – 0+055,00 ” – uchwała Nr CCXCIII/5825/2018
z dnia 21 sierpnia 2018 r.;
6) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa skrzyżowania ulic Łomaska, Kolejowa, Zielona
wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, linii
telekomunikacyjnych, sieci elektroenergetycznej NN w miejscowości Biała Podlaska –
uchwała Nr CCXCVI/5889/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
7) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej nr 112421L (ul. Świerkowej) oraz
drogi gminnej nr 112402L (ul. Dębowej) wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 82
Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego za okres od 30 lipca 2018 r. do 25 września 2018 r.
Strona 12 z 49

w miejscowości Turka i wykonaniem węzła przesiadkowego w ramach projektu Mobilny LOF
- uchwała Nr CCXCVIII/5923/2018 z dnia 11 września 2018 r.;
Działając na podstawie art. 41 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) – Zarząd
zaopiniował pozytywnie projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
mazowieckiego – uchwała Nr CCXCIV/5843/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
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) przyznania nagrody rocznej dla Pana Gabriela Maja Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - uchwała
Nr CCLXXXIX/5777/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
2) przyznania nagrody rocznej za 2017 rok Panu Januszowi Szatkowskiemu
– Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zamościu - uchwała
Nr CCLXXXIX/5770/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
3) przyznania nagrody rocznej za 2017 rok Panu Sławomirowi Niepogodzie – Dyrektorowi
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie - uchwała Nr CCLXXXIX/5771/2018
z dnia 31 lipca 2018 r.;
4) powierzenia Pani Alinie Kołodziej pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju, na okres od 29 sierpnia 2018 roku
do czasu wyłonienia kandydata na dyrektora szkoły w drodze konkursu, nie dłużej niż na
okres 10 miesięcy - uchwała Nr CCXCIV/5866/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
5) powołania Pani Kamili Lendzion na stanowisko Dyrektora Naczelnego Teatru Muzycznego
w Lublinie na czas określony, na okres 4 sezonów artystycznych, tj. od dnia 1 września
2018 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. - uchwała Nr CCXCV/5877/2018 z dnia 28 sierpnia
2018 r.;
6) powołania Pana Wojciecha Rodka na stanowisko Dyrektora Naczelnego Filharmonii
im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie na czas określony, na okres 4 sezonów
artystycznych, tj. od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. - uchwała
Nr CCXCV/5878/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
7) przyznania nagród rocznych za rok 2017, w wysokości równowartości jednokrotności
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora w roku poprzedzającym przyznanie
nagrody, nw. dyrektorom wojewódzkich samorządowych instytucji kultury:
a) Pani Dorocie Ignatjew Dyrektorowi Naczelnemu Teatru im. Juliusza Osterwy
w Lublinie – uchwała Nr CCXCVI/5895/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
b) Panu Arturowi Sępochowi Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie
– uchwała Nr CCXCVI/5896/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
c) Panu Włodzimierzowi Staniewskiemu Dyrektorowi Ośrodka Praktyk Teatralnych
"Gardzienice" – uchwała Nr CCXCVI/5897/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
d) Panu Tadeuszowi Sławeckiemu Dyrektorowi Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – uchwała Nr CCXCVI/5898/2018 z dnia
4 września 2018 r.;
e) Pani Katarzynie Mieczkowskiej Dyrektorowi Muzeum Lubelskiego w Lublinie – uchwała
Nr CCXCVI/5899/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
f) Panu Mirosławowi Korbutowi Dyrektorowi Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie – uchwała
Nr CCXCVI/5900/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
g) Pani Annie Fic - Lazor Dyrektorowi Muzeum Zamoyskich w Kozłówce – uchwała
Nr CCXCVI/5901/2018 z dnia 4 września 2018 r.
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Ad 7/ 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 wydruk publikacji pt. „Kuchnia Lubelska” promująca województwo lubelskie pod
względem turystyki kulinarnej, jako silnie rozwijającej się gałęzi gospodarki z Wykonawcą
wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - uchwała
Nr CCLXXXIX/5757/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
Zarząd postanowił wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PASAŻ Sp. z o.o. ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków. Cena oferty brutto: 20 895,00 zł;
2) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na usługi promocyjne związane z udziałem w imprezach plenerowych polegających
na zaprojektowaniu, wykonaniu i obsłudze stoiska promocyjnego poświęconego laureatom
programu promocji gospodarczej Marka „Lubelskie”, znak: OP-IV.272.89.2018.NSZ
z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego - uchwała Nr CCLXXXIX/5759/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
Zarząd postanowił wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
BBMS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Cena oferty
brutto: 457 940,00 zł;
3) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na „Druk ulotek z alokacją na osie priorytetowe i działania Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020” uchwała
Nr CCLXXXIX/5772/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.
Zarząd postanowił wybrać, jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Altix Sp. z o.o. , ul. Modlińska 246C, 03-152 Warszawa. Cena oferty brutto: 2 500,00 zł;
4) zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na promocję gospodarczą
Województwa Lubelskiego podczas rundy Mistrzostw Polski Strefy Centralnej
w Motocrossie 2018 w dniu 26 sierpnia 2018 roku - uchwała Nr CCXCI/5779/2018 z dnia
6 sierpnia 2018 r.
Zarząd postanowił zawrzeć umowę z Wykonawcą: Klub Motorowy „CROSS” w Lublinie,
ul. Rusałka 6, 20-103 Lublin, którego wartość oferty brutto wynosi: 20 000,00 zł;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na organizację jednodniowego wydarzenia pt. „Biznes Lubelskie z klasą” skierowanego
do młodzieży, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa
lubelskiego z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego - uchwała Nr CCXCII/5796/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
Zarząd postanowił wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PHIN Consulting Sp. z o. o., ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódź, wartość oferty brutto:
143 799,30 zł;
6) zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na organizację promocji
gospodarczej Województwa Lubelskiego podczas okresu przygotowawczego oraz sezonu
rozgrywkowego 2018 / 2019 drużyny piłki nożnej kobiet GKS Górnik „Łęczna” w Ekstralidze
Kobiet - uchwała Nr CCXCII/5797/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
Zarząd postanowił zawrzeć umowę z Wykonawcą: Górniczy Klub Sportowy „Górnik”
Łęczna, Al. Jana Pawła II 13, 21-010 Łęczna. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia
brutto: 150 000,00 zł;
7) zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę promocji walorów
gospodarczych województwa lubelskiego podczas X Europejskiego Festiwalu Smaku, który
Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego za okres od 30 lipca 2018 r. do 25 września 2018 r.
Strona 14 z 49

odbędzie się w dniach 3 - 9 września 2018 roku w Lublinie - uchwała Nr CCXCII/5798/2018
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił zawrzeć umowę z Wykonawcą:
Stowarzyszenie Kresowa Akademia Smaku, ul. Złota 3, 20-112 Lublin, którego wartość
oferty brutto wynosi: 200 000,00 zł;
8) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na usługę druku wraz z dostawą materiałów informacyjno-promocyjnych II Kongresu Kultury
Województwa Lubelskiego z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego - uchwała Nr CCXCIII/5833/2018 z dnia 21 sierpnia
2018 r.
Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił wybrać jako najkorzystniejszą ofertę
złożoną przez Wykonawcę: ARR Justyna Sidoruk, Dąbrowica 115, 21-008 Tomaszowice.
Cena oferty brutto: 29 944,00 zł;
9) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na zapewnienie opieki serwisowej zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
i urządzeń wielofunkcyjnych oraz ubezpieczenie zestawów komputerowych wraz z
oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych i dysków zewnętrznych przenośnych w
ramach trwałości projektów: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie
lubelskim”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim– edycja II”
oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III” z
Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego - uchwała Nr CCXCIII/5834/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Zarząd postanowił wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Konsorcjum firm: Koncept Sp. z o.o. – lider konsorcjum, ul. Wodniaków 19, 03-992
Warszawa ORTI Byliński Sp. k. – członek konsorcjum, ul. Cicha 3/1u, 20-078 Lublin. Cena
oferty brutto: 1.114.156,14 zł;
10) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie,
wyposażenie, transport, montaż i demontaż promocyjnego stoiska wystawienniczego
w związku z udziałem województwa lubelskiego w targach CPhI Worldwide - uchwała
Nr CCXCIII/5837/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.;
11) unieważnienia postępowania w części pierwszej i trzeciej zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów promocyjnych
i kalendarzy na 2019 rok dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie z podziałem na trzy części - uchwała Nr CCXCIV/5854/2018 z dnia 28 sierpnia
2018 r.;
12) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia na usługi
społeczne pn. Wykonanie usługi polegającej na organizacji imprezy pod nazwą „V Lubelski
Kongres Sołtysów” z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu - uchwała
Nr CCXCIV/5855/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
Zarząd postanowił wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Konsorcjum firm: Marzena Bielecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dobre
Strony Marzena Bielecka, ul. Morawian 39a/1, 20-828 Lublin, Michał Bielecki prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą Dobre Strony Michał Bielecki, ul. Morawian 39a/1, 20828 Lublin. Cena oferty brutto: 87.000,00 zł
13) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup taboru
kolejowego do przewozów osób organizowanych przez Województwo Lubelskie w ramach
RPO WL 2014-2020 - uchwała Nr CCXCIV/5857/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
14) zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na organizację promocji
gospodarczej Województwa Lubelskiego podczas okresu przygotowawczego i sezonu
rozgrywkowego 2018 / 2019 drużyny piłki ręcznej kobiet MKS Perła Lublin w PGNiG
Superliga Kobiet - uchwała Nr CCXCVI/5907/2018 z dnia 4 września 2018 r.
Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił zawrzeć umowę z Wykonawcą: SPR
Lublin SSA, ul. Kazimierza Wielkiego 8, 20-611 Lublin. Cena za wykonanie przedmiotu
zamówienia brutto: 500 000,00 zł;
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15) zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na promocję gospodarczą
Województwa Lubelskiego podczas rozgrywek play – off drużyny żużlowej Speed Car
Motor Lublin od września do 8 października 2018 roku - uchwała Nr CCXCVI/5908/2018
z dnia 4 września 2018 r.
Zarząd postanowił zawrzeć umowę z Wykonawcą: Klub Motorowy „CROSS” w Lublinie,
ul. Rusałka 6, 20-103 Lublin, którego wartość oferty brutto wynosi: 200 000,00 zł;
16) zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie, wyposażenie,
transport, montaż i demontaż promocyjnego stoiska wystawienniczego w związku
z udziałem województwa lubelskiego w targach CPhI Worldwide, - uchwała
Nr CCXCVI/5913/2018 z dnia 6 września 2018 r.;
Zarząd postanowił zawrzeć umowę z Wykonawcą: Rafał Dąbrowski prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą EVENT STUDIO Rafał Dąbrowski ul. Gęsia 28b lokal
9, 20-719, Lublin; Rafał Kotłowski prowadzący działalność pod nazwą EVENT STUDIO
Rafał Kotłowski ul. Gęsia 28b lokal 9, 20-719, Lublin którzy są wspólnikami spółki cywilnej
EVENT STUDIO, ul. Gęsia 28b lokal 9, 20-719, Lublin, których wartość oferty brutto wynosi:
215 250,00 zł.
17) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na dostawę materiałów promocyjnych i kalendarzy na 2019 rok dla Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie z podziałem na trzy części, znak:
OP-IV.272.88.2018.NSZ z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego w zakresie części drugiej postępowania - uchwała
Nr CCXCVIII/5924/2018 z dnia 11 września 2018 r.
Zarząd postanowił wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną w zakresie części II pt.
„Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i przygotowanie do druku kalendarza
kierowanego do opinii publicznej z terenu Lubelszczyzny, podejmującego tematykę
związaną z Europejskim Funduszem Społecznym w kontekście realizacji Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i ich efektów w skali Lubelszczyzny.”
przez Wykonawcę: Janusz Laskowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
„System-Graf”; Drukarnia Agencja Reklamowo-Wydawnicza Janusz Laskowski,
Zemborzyce Tereszyńskie 73B , 20-515 Lublin. Cena oferty brutto: 9 827,70 zł;
18) zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na organizację promocji
gospodarczej Województwa Lubelskiego podczas okresu przygotowawczego i sezonu
zasadniczego 2018 / 2019 sekcji koszykówki kobiet – Pszczółka Polski – Cukier AZS UMCS
Lublin podczas Energa Basket Ligi Kobiet - uchwała Nr CCXCVIII/5954/2018 z dnia
11 września 2018 r.
Zarząd postanowił zawrzeć umowę z Wykonawcą: Klub Uczelniany Akademickiego
Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Langiewicza 22, 20 – 032
Lublin, którego wartość oferty brutto wynosi: 170 000,00 zł.
19) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. Zapewnienie kadry trenerskiej w ramach projektu „Rozwój
kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” w podziale
na 4 części zamówienia - uchwała Nr CCC/5940/2018 z dnia 18 września 2018 r.
Ad 8/ 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 Piotra Dudę - uchwała Nr CCLXXXIX/5776/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
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2) Panią Bożennę Kowalik, Pana Witolda Wolińskiego - uchwała Nr CCXCI/5789/2018 z dnia
6 sierpnia 2018 r.;
3) Pana Mieczysława Bartonia, Pana Mirosława Kaleniuka, Panią Urszulę Kolman, Pana
Jerzego Sądela, Pana Andrzeja Tittenbruna, Panią Edytę Wolanin, Pana Marcina
Zamoyskiego - uchwała Nr CCXCII/5821/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
4) 30 osób i instytucji - uchwała Nr CCXCIII/5836/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.;
5) Ochotniczą Straż Pożarną w Dobryniu Dużym - uchwała Nr CCXCVI/5910/2018 z dnia
4 września 2018 r.;
6) łącznie 37 osób i instytucji - uchwała Nr CCXCIX/5935/2018 z dnia 12 września 2018 r.;
7) Pana Piotra Majchera, Pana Czesława Smolaka, Chór „Sitanianie” z Sitańca, Szkołę
Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach - uchwała Nr
CCC/5953/2018 z dnia 18 września 2018 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”:
1) Pana Krzysztofa Paradowskiego - uchwała Nr CCXCI/5790/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.
2) Pana Jana Skibę - uchwała Nr CCXCII/5820/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
3) 32 osoby - uchwała Nr CCXCIII/5835/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
4) Panią Marię Międlarz, Panią Ewelinę Jachymek-Wałęsę, Pana Franciszka Habita, Pana
Tadeusza Padyjaska, Panią Agnieszkę Żuk, Pana Mariusza Bałabucha - uchwała
Nr CCXCIV/5853/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
5) Pana Waldemara Greniuka, Pana Zdzisława Koszela, Wojskowe Koło Łowieckie nr 193
„Diana” w Stężycy - uchwała Nr CCXCVIII/5931/2018 z dnia 11 września 2018 r.;
6) łącznie 19 osób i instytucji - uchwała Nr CCXCIX/5934/2018 z dnia 12 września 2018 r.;
7) Pana Artura Banaszkiewicza, Pana Jerzego Chabra, Pana Tomasza Chłopeniuka, Pana
Wojciecha Grabowskiego, Pana Romana Kasperka, Panią Lidię Kwietniewską-Nazimek,
Pana Roberta Świątka, Panią Emilię Żerel - uchwała Nr CCC/5952/2018 z dnia 18 września
2018 r.
Ad 9/ 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
Województwa przyznał nagrody:
1) Panu Krzysztofowi Osakowi, nagrodę finansową w wysokości 1.000,00 zł, za całokształt
działalności kulturalnej – uchwała Nr CCXCI/5754/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.;
2) Kołu Gospodyń Wiejskich w Baranowie, nagrodę rzeczową o wartości do 1 500 zł,
z okazji jubileuszu 55-lecia działalności - uchwała Nr CCXCVIII/5927/2018 z dnia 11
września 2018 r.
Ad 10/ Pozostałe uchwały.
Uchwały z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu dotyczyły:
1) określenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2018-2019,
w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” - uchwała
Nr CCLXXXIX/5747/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
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2) określenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu
pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” - uchwała
Nr CCLXXXIX/5748/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
3) skierowania do zaopiniowania przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Lublinie projektu „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie
lubelskim na lata 2019 – 2022” - uchwała Nr CCLXXXIX/5749/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
4) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata
na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju
- uchwała Nr CCLXXXIX/5750/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
5) zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
– uchwała Nr CCXCII/5793/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
6) zatwierdzenia
planu pracy Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli na rok szkolny 2018/2019 obejmujący okres od dnia 1 września 2018 r.
do 31 sierpnia 2019 r. – uchwała Nr CCXCIII/5823/2018z dnia 21 sierpnia 2018 r.;
7) zatwierdzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Policealnej
Medycznego
Studium
Zawodowego
w Biłgoraju
–
uchwała
Nr CCXCIII/5824/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.;
8) zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru zadań z zakresu infrastruktury drogowej
realizowanych w 2018 r. z udziałem pomocy finansowej i rzeczowej z częścią materiałów
budowlanych innych jednostek samorządu terytorialnego (w zakresie przeniesienie ww.
zadania z listy rezerwowej do wykazu zadań do wykonania w 2018 r.) – uchwała
Nr CCXCIV/5840/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
9) zmiany uchwały w sprawie ustalenia zawodów do kształcenia od roku szkolnego 2018/2019
dla szkół policealnych dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa
Lubelskiego - uchwała Nr CCXCVIII/5926/2018 z dnia 11 września 2018 r.;
10) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego
w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym
w województwie lubelskim - uchwała Nr CCC/5938/2018 z dnia 18 września 2018 r.
Uchwały z zakresu działania Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa
dotyczyły:
1) zmiany uchwały w sprawie dokonania wyboru zadań z zakresu infrastruktury drogowej
realizowanych w 2018 r. z udziałem pomocy finansowej i rzeczowej z częścią materiałów
budowlanych
innych
jednostek
samorządu
terytorialnego
uchwała
Nr CCLXXXIX/5763/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
2) nadania numerów drogom gminnym, zlokalizowanym na terenie województwa lubelskiego
– uchwała Nr CCXCIV/5839/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Uchwały z zakresu działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej dotyczyły:
1) uzgodnienia projektu Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Lublinie - uchwała Nr CCXCI/5787/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.;
2) powołania
zespołu do opracowania projektu „Wojewódzkiego programu rozwoju
zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości
społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami
psychicznymi” – uchwała Nr CCXCII/5792/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
3) przyjęcia „Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2022”
– uchwała Nr CCXCIV/5838/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
4) wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej w konkursie
na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie - uchwała Nr CCXCVI/5892/2018
z dnia 4 września 2018 r.;
5) przyjęcia dokumentu pn. „Raport z Ewaluacji Programu wyrównywania szans osób
niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w
realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014
- 2020” - uchwała Nr CCC/5943/2018 z dnia 18 września 2018 r.;
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6) złożenia oświadczenia Województwa Lubelskiego w zakresie trwałości projektu
„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie”,
o którego dofinansowanie ubiega się Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny w Chełmie - uchwała Nr CCC/5944/2018 z dnia 18 września 2018 r.
Uchwały z zakresu działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego dotyczyły:
1) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek Pracy, Osi
Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Osi Priorytetowej
11 Włączenie społeczne oraz Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
- uchwała Nr CCLXXXIX/5774/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
2) zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek Pracy, Osi
Priorytetowej 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Osi Priorytetowej
11 Włączenie społeczne oraz Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 uchwała Nr CCXCVI/5903/2018 z dnia 4 września 2018 r.
Uchwały z zakresu działania Departamentu Promocji i Turystyki dotyczyły:
1) powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup usług promocyjnych związanych z akcją promocyjną pn. „Marka
Lubelskie – Lubię to!” w zakresie Social Media Marketingu poświęconej programowi promocji
gospodarczej Marka Lubelskie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego
w Lublinie i Marszałkowi Województwa Lubelskiego – uchwała Nr CCXCIV/5845/2018 z dnia
28 sierpnia 2018 r.;
2) przeprowadzenia akcji promocyjno – informacyjnej z zakresu popularyzacji owoców
i warzyw w ramach promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego - uchwała
Nr CCXCVI/5909/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
3) przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa
Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2019 rok” - uchwała Nr CCXCVIII/5921/2018 z dnia 11 września
2018 r.;
4) przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa
Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2019 rok” (projekt uwzględnia uwagi zgłoszone przez Radę
Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego) - uchwała
Nr CCC/5942/2018 z dnia 18 września 2018 r.
Uchwały z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska dotyczyły:
1) przyjęcia regulaminu Konkursu kulinarnego na najlepszą tradycyjną potrawę regionalną
przygotowaną z wykorzystaniem ryb słodkowodnych pt. „W krainie lubelskich ryb”
organizowanego podczas festiwalu, który odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2018 r. na terenie
„Wyspy Wisła” w Stężycy – uchwała Nr CCLXXXIX/5764/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
2) zmiany uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw uchwały antysmogowej - uchwała
Nr CCXCI/5778/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r.;
3) dodatkowego podziału w 2018 roku środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego –
uchwała Nr CCXCII/5795/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
4) zaopiniowania projektu „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego” –
uchwała Nr CCXCIV/5841/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
5) powołania Pana Grzegorza Grzywaczewskiego na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie - uchwała
Nr CCXCVII/5911/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
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6) zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2018 roku” - uchwała Nr CCXCVIII/5920/2018 z dnia
11 września 2018 r.;
7) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego
w sprawie ograniczenia populacji zwierząt z Radą Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Lubelskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego - uchwała Nr CCC/5936/2018
z dnia 18 września 2018 r.;
8) zmiany uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw uchwały antysmogowej - uchwała
Nr CCC/5937/2018 z dnia 18 września 2018 r.;
9) powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu „Pokoloruj swój Świat” dla
uczniów klas od I do VIII szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego
antysmogowej - uchwała Nr CCC/5955/2018 z dnia 18 września 2018 r.
Uchwały z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej
dotyczyły:
1) powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w zakresie wykonania i wyposażenia stoiska informacyjno-promocyjnego
Województwa Lubelskiego podczas targów CPhI Worldwide Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa Lubelskiego w Lublinie i Marszałkowi Województwa Lubelskiego - uchwała
Nr CCLXXXIX/5775/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.;
2) wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia dotyczącego współpracy przy organizacji
spotkania w ramach Programu Polski Czempion w dniu 10 października 2018 r. w Lublinie
- uchwała Nr CCXCII/5811/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
3) przyjęcia Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego
w fazie pilotażowej Programu Odpowiedzialnych Innowacji (Etap II) w ramach WPT3 RI Pilot
Action (Odpowiedzialne Innowacje – działania pilotażowe) w projekcie ROSIE –
Odpowiedzialne i innowacyjne MŚP, finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa, Priorytet 1:
Cooperating on innovation to make Central Europe more competitive (Współpraca
w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności - uchwała
Nr CCXCII/5812/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
4) wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Lubelskim Centrum Konferencyjnym
dotyczącego współorganizacji Europejskiego Tygodnia Innowacji, który odbędzie się
w terminie 17-21 września 2018 r. w Lublinie - uchwała Nr CCXCVI/5890/2018 z dnia
4 września 2018 r.;
5) wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia dotyczącego współpracy przy organizacji
II Ogólnopolskiego Kongresu Rad i Sejmików Młodzieżowych w dniu 21-22 września
2018 r. w Lublinie - uchwała Nr CCXCVI/5891/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
6) wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, dotyczącego współorganizacji Forum
Młodych Naukowców „Innowacyjność-Interdyscyplinarność-Interaktywność” w terminie
14-15 listopada 2018 r. - uchwała Nr CCXCVIII/5929/2018 z dnia 11 września 2018 r.;
7) zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji nr OO.PD.0768/7/2018 z dnia
3 września 2018 r. wydanej przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w
Lublinie - uchwała Nr CCXCVIII/5930/2018 z dnia 11 września 2018 r.;
8) wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Województwem Lubelskiem
a Centrum Spotkania Kultur w Lublinie dotyczącego współorganizacji Wydarzenia „Biznes
Lubelskie z Klasą”, które planowane jest w terminie 18 września 2018 r. w Lublinie - uchwała
Nr CCC/5948/2018 z dnia 18 września 2018 r.;
9) wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia ze Stowarzyszeniem „Europejskie Centrum
Integracji i Współpracy Samorządowej – Dom Europy” dotyczącego współorganizacji Forum
Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego za okres od 30 lipca 2018 r. do 25 września 2018 r.
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Cyfryzacji Polski Wschodniej, które odbędzie się w październiku 2018 r. w - uchwała Nr
CCC/5950/2018 z dnia 18 września 2018 r.
Uchwała z zakresu działania Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
dotyczyła ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje
typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – uchwała Nr CCXCVI/5904/2018 z dnia
4 września 2018 r.
Uchwały z zakresu działania Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego dotyczyły:
1) powołania Komisji Oceny Projektów dla oceny projektu w trybie pozakonkursowym,
w ramach naboru nr RPLU.06.03.00-IZ.00-06-S01/18, dla Osi Priorytetowej 6 Ochrona
środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.3 Gospodarka odpadami
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 uchwała Nr CCXCII/5802/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie 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 CCXCII/5803/2018 z dnia
14 sierpnia 2018 r.;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla oceny projektów
złożonych w konkursie nr RPLU.06.04.00-IZ.00-06-001/15 w ramach Osi Priorytetowej 6
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno
- ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20142020 - uchwała Nr CCXCII/5804/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla oceny projektów w
trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLU.08.01.00-IZ.00-06-S01/18
Osi
Priorytetowej 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działania 8.1 Regionalny układ
transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 - uchwała Nr CCXCII/5818/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w trybie
pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej 8 Mobilność regionalna i ekologiczny
transport, Działania 8.1 Regionalny układ transportowy Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Lubelskiego
na
lata
2014-2020
uchwała
Nr CCXCII/5819/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
6) powołania Komisji Oceny Projektów dla oceny projektu w trybie pozakonkursowym
w ramach naboru nr RPLU.07.03.00-IZ.00-06-B01/18, Osi Priorytetowej 7 Ochrona
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.3 Turystyka przyrodnicza Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 - uchwała Nr
CCXCIV/5851/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla oceny projektów
złożonych w konkursie nr RPLU.13.06.00-IZ.00-06-001/16 w ramach Osi Priorytetowej 13
Infrastruktura społeczna, Działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i
ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 uchwała Nr CCXCIV/5869/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
8) zmieniająca w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzania wizyt monitoringowych przez
Instytucję Pośredniczącą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego na lata 2014 – 2020 - uchwała Nr CCC/5951/2018 z dnia 18 września
2018 r.
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Uchwała z zakresu działania Departamentu Polityki Regionalnej dotyczyła zmiany
„Ramowego systemu organizacji programowania strategicznego w Województwie Lubelskim”
– uchwała Nr CCXCIV/5844/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Uchwały z zakresu działania Departamentu Zarzadzania Regionalnym Programem
Operacyjnym dotyczyły:
1) zmieniająca
uchwałę w sprawie powierzenia Lubelskiej Agencji Wspierania
Przedsiębiorczości w Lublinie zadań dotyczących wdrażania Priorytetów Inwestycyjnych w
ramach 1, 3, 4 i 5 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 – 2020 - uchwała Nr CCXCII/5816/2018 z dnia 14 sierpnia
2018 r.;
2) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – uchwała
Nr CCXCVI/5905/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
Uchwały z zakresu działania Regionalnego Biura Projektu dotyczyły:
1) zabezpieczenia środków finansowych w projekcie budżetu Województwa Lubelskiego
na rok 2019 dla projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi
na terenie województwa lubelskiego” - uchwała Nr CCXCVI/5893/2018 z dnia 4 września
2018 r.;
2) zatwierdzenia List zgłoszeń podstawowych oraz rezerwowych lokalizacji wyłonionych
do dofinansowania w ramach realizacji projektu pt. „System gospodarowania odpadami
azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” w latach 2018-2019, finansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020
- uchwała Nr CCXCVI/5893/2018 z dnia 4 września 2018 r.;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia List zgłoszeń podstawowych oraz
rezerwowych lokalizacji wyłonionych do dofinansowania w ramach realizacji projektu
pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”
w latach 2018-2019, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 - uchwała Nr CCC/5949/2018 z dnia 18 września
2018 r.
Uchwały z zakresu działania Departamentu Cyfryzacji dotyczyły:
1) przyjęcia Regulaminu konkursu grantowego nr 4 organizowanego w ramach projektu
„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3
„Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych” - uchwała Nr CCLXXXIX/5773/2018 z dnia 31 lipca
2018 r.;
2) powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usługę zaawansowanego systemu ochrony stacji końcowych
użytkowników oraz serwerów powierza Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa
Lubelskiego w Lublinie i Marszałkowi Województwa Lubelskiego – uchwała
Nr CCXCII/5810/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
3) powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup usługi ubezpieczenia majątkowego infrastruktury oraz
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Województwo
Lubelskie działalności telekomunikacyjnej, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa
Lubelskiego w Lublinie i Marszałkowi Województwa Lubelskiego uchwała
Nr CCXCIV/5849/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.;
4) przyjęcia Regulaminu konkursu grantowego nr 5 organizowanego w ramach projektu
„Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3
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„Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych” - uchwała Nr CCXCIV/5865/2018 z dnia 28 sierpnia
2018 r.;
5) zmiany treści Regulaminu konkursu grantowego nr 5 organizowanego w ramach
projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski PołudniowoWschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś
Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - uchwała Nr CCXCVIII/5928/2018
z dnia 11 września 2018 r.;
6) powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zakup energii elektrycznej dla odbiorców z grupy taryfowej G oraz C1x
w 317 lokalizacjach na terenie Województwa Lubelskiego Urzędowi Marszałkowskiemu
Województwa Lubelskiego w Lublinie i Marszałkowi Województwa Lubelskiegouchwała Nr CCC/5946/2018 z dnia 18 września 2018 r.;
7) powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na usuwanie bieżących awarii na „Sieci Szerokopasmowej Polski
Wschodniej - województwo lubelskiego” Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa
Lubelskiego w Lublinie i Marszałkowi Województwa Lubelskiego uchwała
Nr CCC/5947/2018 z dnia 18 września 2018 r.;
Uchwała z zakresu działania Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego dotyczyła
zmiany Planu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa
Lubelskiego na rok 2018 - uchwała Nr CCXCII/5794/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.;
Uchwała z zakresu działania Kancelarii Marszałka dotyczyła przeprowadzenia
konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”,
ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia - uchwała
Nr CCXCII/5817/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.
Uchwała z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego dotyczyła
wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie mebli dla Ośrodka Edukacyjno-Ekologicznego
w Sobieszynie powołanego przy Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych - uchwała
Nr CCC/5941/2018 z dnia 18 września 2018 r.
II.

Wykaz projektów dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego
i rekomendowanych Sejmikowi Województwa Lubelskiego.

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i przedłożył Sejmikowi Województwa
Lubelskiego projekty uchwał w sprawach:
1) powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania przystankami
komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 829
w granicach administracyjnych gminy Milejów, Gminie Milejów;
2) wyznaczenia dwóch przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubelskiego do Regionalnej
Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska
w Lublinie;
3) Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego;
4) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stanin
przez Województwo Lubelskie na zadanie własne;
5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Województwa
Lubelskiego, położonej w Chełmie przy ul. Ceramicznej 3D;
6) pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich, odcinka drogi wojewódzkiej Nr 844
na terenie województwa lubelskiego;
7) zmiany Statutu Województwa Lubelskiego;
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8) udzielenia pomocy finansowej Miastu Rejowiec Fabryczny przez Województwo
Lubelskie na zadanie własne;
9) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa
Lubelskiego, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018.
oraz skierował pod obrady:
1) Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Sejmiku Województwa Lubelskiego opracowanie pt. „Ocena efektów realizacji Programu Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii
dla Województwa Lubelskiego w latach 2014-2016”;
2) Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania Sejmiku Województwa Lubelskiego „Raport z Ewaluacji Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i
przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz
zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 - 2020”.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Zarząd przyjął i
przedłożył Sejmikowi Województwa Lubelskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
Lublinie następujące opracowania:
1) Informację
o
przebiegu
wykonania
Budżetu
Województwa
Lubelskiego
za I półrocze 2018 r." (uchwała Nr CCXCIV/5860/2018);
2) „Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej województwa lubelskiego na
lata 2018-2034 w I półroczu 2018 r." (uchwała Nr CCXCIV/5861/2018);
3) „Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji
kultury i innych samorządowych osób prawnych dla których organem założycielskim jest
Samorząd Województwa Lubelskiego" (uchwała Nr CCXCIV/5862/2018)
III.

Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego
w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego.

W omawianym okresie Zarząd
administracyjnych oraz 29 postanowień.

Województwa

Lubelskiego

wydał

8

decyzji

Decyzje Zarządu Województwa Lubelskiego dotyczyły:
1) zwrotu przez Beneficjenta – Pana Przemysława Omieczyńskiego prowadzącego działalność
gospodarczą pod nazwą TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński środków
w kwocie 20 059,20 zł przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem
środków europejskich, wykorzystanych z naruszeniem procedur, podczas realizacji
projektu pt.: „Adaptacja przyszłości”;
2) zwrotu przez Beneficjenta - CENTRUM MEDYCZNE LUXMED Sp. z o. o. środków w kwocie
31 806,00 zł przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków
europejskich, wykorzystanych z naruszeniem procedur, podczas realizacji projektu pt.:
„Zwiększenie ilości wykonywanych badań kolonoskopowych przez pacjentów
kwalifikujących się do objęcia programem profilaktyki raka jelita grubego”.
3) zobowiązania Beneficjenta – Lubelskiej Szkoły Biznesu Sp. z o. o. Fundacji Rozwoju KUL,
ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin do zwrotu środków przeznaczonych na realizację
projektu pt. „Wrota biznesu”, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 8 297,82 zł;
4) zobowiązania Beneficjenta – Lubelskiej Szkoły Biznesu Sp. z o. o. Fundacji Rozwoju KUL,
ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin do zwrotu środków przeznaczonych na realizację
projektu pt. „Krok w stronę przedsiębiorczości” wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 22 713,11 zł;
5) utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji przez Beneficjenta – Szkolenia i Edukacja
Sp. z o.o., Sp. k. w Rzeszowie wydanej w dniu 26 czerwca 2018 r., znak: EFSInformacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego za okres od 30 lipca 2018 r. do 25 września 2018 r.
Strona 24 z 49

I.3053.8.20.2018.GOLJ, zobowiązującej Beneficjenta do zwrotu kwoty 18 432,91 zł wraz
z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych, wynikających z umowy
o dofinansowanie realizacji projektu nr 28/RPLU.12.03.00-06-0261/15-00 z dnia 8 lipca 2016 r.
pt. „Nowe umiejętności i kompetencje – dobre perspektywy na przyszłość” ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (dalej:
„RPO WL”), Oś Priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje;
6) zobowiązania do zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych
z udziałem środków europejskich, wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych nw. Beneficjentów:
a) Pana Przemysława Omieczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński realizującego w okresie
od 01.11.2016 r. do 31.08.2017 r. projekt pt.: „Kompetencje językowe i ICT kluczem
do sukcesu!” na podstawie zawartej w dniu 12 października 2016 r. umowy
o dofinansowanie projektu nr 47/RPLU.12.03.00-06-0121/15-00 - kwoty 6 555,90 zł wraz
z odsetkami;
b) NS KONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Skromna 5, 20-704
Lublin będącej Beneficjentem projektu pt. „Recepta na zwolnienie”, na podstawie
zawartej Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 nr 13/RPLU.10.02.00-060008/15-00 z dnia 30 czerwca 2016 r. – kwoty 16 743,64 zł wraz z odsetkami;
c) NS KONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Skromna 5, 20-704
Lublin będącej Beneficjentem projektu pt. „I Ty wrócisz do zawodowej gry!”, na podstawie
zawartej Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 nr 14/RPLU.10.02.00-060033/15-00 z dnia 30 czerwca 2016 r. – kwoty 24 543,72 zł wraz z odsetkami.
Postanowienia Zarządu Województwa Lubelskiego dotyczyły:
1. Stwierdzenia zgodności z zadaniami Samorządu Województwa Lubelskiego następujących
opracowań:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zachód, obszaru
Synów Pułku – Zachodnia w Chełmie;
2) projektu
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Jabłonna;
3) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puchaczów dla
napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm – Lublin Systemowa;
4) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych
terenów zlokalizowanych na obszarze gminy Potok Górny;
5) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
przy zbiorniku wodnym w Nieliszu, dotyczącej części terenów działek
o Nr 633, 634, 635, 636/3, 636/4 położonych w miejscowości Nawóz;
6) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Sitno, dotyczącej działek nr 440/8, 440/9 i 440/10 położonych w obrębie geodezyjnym
Jarosławiec;
7) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaziska;
8) projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Niemce;
9) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin
część III w rejonie ulic: T. Szeligowskiego, K. Jaczewskiego, B. Prusa, Północnej oraz al.
Kompozytorów Polskich;
10) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy
„Sieroszewskiego – Reymonta”;
11) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków
dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Doktora Dmocha;
12) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm
dla przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm – Lublin
Systemowa;
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13) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin
część II w rejonie ulicy G. Chmielewskiego;
14) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała
Podlaska pod nazwą „SIDORSKA-KAMPUS”;
15) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Depułtycze
Królewskie, gmina Chełm;
16) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Trzeszczany;
17) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa
„Zamojska – Michałówka – Teresówka”;
18) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków
dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Warszawskiej, ul. Parkowej,
ul. Browarnej, ul. Żelechowskiej i ul. Zapowiednik;
19) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łuków w
obszarze wsi Dąbie;
20) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
w miejscowości Lechówka w gminie Siedliszcze;
21) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość;
22) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew.
23) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy
– etap I;
24) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puławy
– etap II.
2. Stwierdzenia zgodności
z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Lubelskiego:
1) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Siedliszcze;
2) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Hańsk;
3) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Adamów;
4) projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Ułęż;
5) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Drelów.

IV.

Kontrolowanie
działalności
organizacyjnych.

wojewódzkich

samorządowych

jednostek

Zarząd zatwierdził wystąpienia pokontrolne:
1) z kontroli finansowej oraz kontroli sprawdzającej po
kontroli finansowej
przeprowadzonych
w
Samodzielnym
Publicznym
Wojewódzkim
Szpitalu
Specjalistycznym w Chełmie.
Dyrektor kontrolowanej jednostki nie zgłosił zastrzeżeń do ocen i ustaleń
zawartych w otrzymanych projektach wystąpień pokontrolnych. W wyniku
przeprowadzonych kontroli nie skierowano zaleceń pokontrolnych.
2) z kontroli w Samodzielnym Publicznym Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej
w zakresie prowadzenia ewidencji bilansowej środków trwałych w jednostce za okres od
dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 maja 2018 r.
Kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości.
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Zarząd zatwierdził projekty wystąpień pokontrolnych:
1) z kontroli w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem, przeprowadzonych w:
a) Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczym
w Lublinie;
b) Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli.
Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości
2) z kontroli problemowej przeprowadzonej w Medycznym Studium Zawodowym w Biłgoraju.
Zakresem kontroli problemowej objęto gospodarowanie mieniem w 2015 r.
W związku z ustaleniami kontroli, Zarząd polecił podjąć działania w celu naprawy lub
zabezpieczenia nawierzchni boiska, usytuowanego na działce nr 189 o pow. 7980 m2, położonej
w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 127, będącej w trwałym zarządzenie Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowym w Biłgoraju.
3) z kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Specjalnej przy Sanatorium
Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.
Kontrolą objęto realizację zadań statutowych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum,
organizację roku szkolnego (zajęcia obowiązkowe, pozalekcyjne), strukturę organizacyjną
jednostki w roku szkolnym 2016/2017 r.
W związku z ustaleniami kontroli, Zarząd polecił prowadzić dokumentację szkolną
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2017, poz. 1646).
4) z kontroli finansowej przeprowadzonej w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Lublinie
Zakresem kontroli finansowej objęto dochody i wydatki Centrum w okresie od dnia
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r.
W związku z ustaleniami kontroli, Zarząd skierował następujące zalecenia pokontrolne:
➢ Przestrzegać wewnętrznych uregulowań dotyczących zasad postępowania przy
zamówieniach o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.
➢ Dołożyć należytej staranności przy określaniu kodu CPV występującego we Wspólnym
Słowniku Zamówień podczas procedury udzielania zamówień publicznych.
➢ Wydatki kwalifikować i ewidencjonować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).
➢ Dochody budżetowe przekazywać zgodnie z postanowieniami uchwały Nr CLX/3281/2013
Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych
zasad wykonywania budżetu Województwa Lubelskiego.
➢ Terminy płatności na wystawianych fakturach ujmować zgodnie z terminami wynikającymi
z zawartych umów.
➢ Odsetki od nieterminowych płatności naliczać i ewidencjonować w sposób prawidłowy,
zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).
➢ Zgromadzone na wydzielonym rachunku dochody wydatkować zgodnie z postanowieniami
§ 2 uchwały nr XLVIII/862/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 października
2010 r. w sprawie wydzielenia rachunku dochodów w jednostkach oświatowych.
➢ Spowodować zwrot kwoty 83,21 zł za zakup żywności na spotkanie pracowników z okazji
Świąt Wielkanocnych oraz kwoty 263,22 zł za usługi wydruków nekrologów na konto
dochodów zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.
➢ Wszystkie dowody księgowe przedstawiać do zatwierdzenia do wypłaty osobom
upoważnionym, zgodnie z przyjętą w Centrum polityką (zasadami) rachunkowości.
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Ponadto w trakcie kontroli ujawniono 2 przypadki nieterminowego przekazania
dochodów do budżetu Województwa Lubelskiego za miesiące: luty 2017 r. (4 dni opóźnienia) i
październik 2017 r. (1 dzień opóźnienia) w łącznej kwocie 4 443,66 zł, co nosi znamiona
naruszenia przepisu art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458). Kwota naruszenia
przekracza o 906,79 zł kwotę minimalną, poniżej której następuje wyłączenie odpowiedzialności
w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
W związku ze znikomą szkodliwością naruszenia Zarząd odstąpił od zawiadomienia
Rzecznika dyscypliny finansów publicznych
Ponadto Zarząd zatwierdził sprawozdania z kontroli doraźnych w zakresie ewidencji
podatku VAT, rozliczania i ujmowania podatku od towarów i usług w sprawozdawczości
budżetowej i finansowej przeprowadzonych w:
1) Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym im. Stefanii Wołynki w Janowie
Lubelskim;
W związku z ustaleniami kontroli Zarząd skierował następujące zalecenia:
− dochody ujmować na odpowiednim koncie zespołu 7. Do ksiąg rachunkowych
wprowadzić konto 720- dochody budżetowe oraz konto 760- poz. przychody operacyjne
w celu prawidłowej prezentacji w sprawozdaniach finansowych,
− podjęcie gotówki z banku ujmować w księgach rachunkowych zapisem 101/141
w dacie podjęcia,
− księgi prowadzić w sposób bardziej rzetelny dokonując uzgodnień w okresach
umożliwiających właściwą prezentacje danych w sprawozdaniach budżetowych,
− wydatki ujmować na właściwych kontach zespołu 4 celu prawidłowej prezentacji
w sprawozdaniach finansowych,
− sporządzić korekty deklaracji VAT-7, rejestrów sprzedaży i pliki JPK za listopad
i grudzień 2017 r., oraz za styczeń, luty i maj 2018 r. i przekazać niezwłocznie w formie
papierowej i elektronicznej do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Departamentu
Finansów, Oddziału Centralizacji Rozliczeń VAT,
− przeanalizować zapisy w księgach rachunkowych i polityce rachunkowości jednostki
w celu sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasada memoriału.
2) Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Marii Minczewskiej w Białej
Podlaskiej;
3) Bibliotece Pedagogicznej w Białej Podlaskiej – w związku z ustaleniami kontroli, Zarząd
zalecił przeanalizować uproszczenia wprowadzone w jednostce i ich wpływ na prezentacje
danych w sprawozdaniach budżetowych i finansowych;
4) Szkole Policealnej -Medycznym Studium Zawodowym im. PCK w Puławach - w związku z
ustaleniami kontroli zalecił, by stosując zasadę memoriału koszty i przychody przypisywać
do właściwego okresu sprawozdawczego; zwrot wydatków za lata ubiegłe stanowi dochód
jednostki a nie zmniejszenie kosztów i powinien być wykazywany we właściwych
sprawozdaniach budżetowych.
V.

Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego.

Zarząd Województwa
budżetowe:

Lubelskiego

rozpatrzył

pozytywnie

następujące

wnioski

Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w sprawach:
1) zabezpieczania dodatkowych środków finansowych w budżecie Województwa Lubelskiego
w 2018 r. w łącznej kwocie 500 000 zł na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Lublinie na zadania z zakresu medycyny pracy oraz
z zakresu dotacji podmiotowej;
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2) zabezpieczenia środków finansowych w Budżecie Województwa Lubelskiego i Wieloletniej
Prognozie Finansowej w kwocie 509 220 zł na wkład własny dla projektu
p.n. „Informatyzacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w celu wprowadzenia
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług E-zdrowia” realizowanego przez
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej;
3) ujęcia w budżecie Województwa Lubelskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Lubelskiego na lata 2018-2020 kwoty 600 000,00 zł celem zabezpieczenia
wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Informatyzacja i rozwój usług elektronicznych
w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie;
4) przyznania Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ
w Lublinie dotacji z budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok w wysokości 120 000 zł
na zakup aparatu EKG Holter z wyposażeniem i defibrylatora dwufazowego z kardiowersją;
5) ujęcia w budżecie Województwa Lubelskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2018-2019 kwoty 524 944,75 zł na wkład własny dla Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu, na realizację zadania
pn.: „Modernizacja systemów informatycznych w celu zapewnienia dostępności, integracji
oraz cyfryzacji nowych usług i poprawę funkcjonalności istniejących usług publicznych
świadczonych drogą elektroniczną w zakresie e-zdrowia”;
6) zabezpieczenia w budżecie Województwa Lubelskiego na 2018 r. dodatkowych środków
finansowych w wysokości 3 125 474,06 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
SPZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie na zwiększenie wkładu własnego
na realizację zdania pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości świadczonych usług
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie poprzez rozbudowę, doposażenie
oraz remont lądowiska Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”
7) ujęcia w budżecie Województwa Lubelskiego na 2018 r. kwoty 1 200 000 zł, celem
udzielenia pożyczki pieniężnej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
m. S. K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie.
Regionalnego Biura Projektu w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa
Lubelskiego na 2018 r. (dział 150, rozdział 15095) w zakresie realizacji projektu „System
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.
Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu w sprawach:
dokonania zmian w planie
finansowym Medycznego Studium Zawodowego
im. St. Liebharta w Lublinie na rok 2018 (w rozdziale 80116) w zakresie projektu z działania
12.4, pt. „Nowe umiejętności – nowe możliwości”;
2) dokonania zmian w budżecie Województwa Lubelskiego na 2018 r., poprzez zwiększenie
wysokości dotacji podmiotowych przyznanych instytucjom kultury, dla których
organizatorem jest Województwo Lubelskiego, o łączną kwotę 1.170.690 zł (Zarząd
zastrzegł, iż dodatkowe środki nie mogą zostać przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń a
jedynie na nagrody dla pracowników);
1)

L.p.

1
2
3
4

Klasyfikacja
budżetowa DziałRozdziałParagraf

Instytucja kultury

Teatr im. J. Osterwy w Lublinie
Teatr Muzyczny w Lublinie
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w
Lublinie
Wojewódzki Ośrodek Kultury w
Lublinie

Zwiększenie dotacji
podmiotowej

921-92116-2480
921-92116-2480

90 390,00
272 280,00

921-92108-2480

176 730,00

921-92109-2480

35 820,00
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5
6
7
8
9
10
11

Ośrodek Praktyk Teatralnych
"Gardzienice"
Centrum Spotkania Kultury w Lublinie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.
H. Łopacińskiego w Lublinie
Muzeum Lubelskie w Lublinie
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu
Dolnym
Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
RAZEM

921-92109-2480

37 500,00

921-92113-2480

56 100,00

921-92116-2480

110 790,00

921-92118-2480

122 640,00

921-92118-2480

108 090,00

921-92118-2480
921-92118-2480

111 300,00
49 050,00
1

170 690,00

3) dokonania zmiany w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego w Lublinie na 2018 r. poprzez przesunięcie w dziale 921 – kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego rozdział 92195 – pozostała działalność, w grupie wydatków
na zadania własne, kwoty 3.000,00 zł z § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) do § 4210
(zakup materiałów i wyposażenia);
4) udzielenia
z budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 r. pożyczki w wysokości
300.000,00 zł dla Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, z przeznaczeniem
na pokrycie wydatków niekwalifikowanych (w szczególności podatku VAT) projektu
pn. „Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach
Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” dofinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020, oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwój zasobów kultury, z terminem spłaty do 21 grudnia 2018 r.;
5) dokonania zmian w budżecie Województwa Lubelskiego na 2018 r. w rozdziale 80116
polegających na zwiększeniu planu dochodów oraz wydatków Szkoły Policealnej
– Medycznego Studium Zawodowego w Biłgoraju o kwotę 40 000 zł, w związku
z pozyskaniem dodatkowych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych;
6) dokonania zmian w budżecie Województwa Lubelskiego na 2018 r. polegających
na zwiększeniu planu dochodów jednostek oświatowych o dochody pozyskiwane
z tytułu odsetek, kar za nieterminowy zwrot materiałów bibliotecznych i pozostałych
dochodów zgodnie z aktualnymi potrzebami jednostek;
7) dokonania zmian w budżecie Województwa Lubelskiego na 2018 rok (dział 801, rozdział
80116) oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2018 2030 polegających na zwiększeniu planu finansowego Szkoły Policealnej - Medycznego
Studium Zawodowego im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej o kwotę 61 278,29 zł,
w zakresie projektu pn. „Aktywna szkoła” realizowanego w ramach działania 12.4
Kształcenie zawodowe RPO WL na lata 2014-2020
Departamentu Promocji i Turystyki w sprawach:
zwiększenia o kwotę 600.000 zł budżetu promocji (dział 750, rozdział 75075, w tym:
§ 4300 – 400.000 zł oraz § 200.000 zł), z przeznaczeniem na realizację działań
promocyjnych;
2) dokonanie zmian w budżecie Województwa Lubelskiego na 2018 rok oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej w ramach projektu pn. „Marketing Gospodarczy Województwa
Lubelskiego II,” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014—2020, Działanie 3.6: Marketing gospodarczy, Oś priorytetowa
3 Konkurencyjność przedsiębiorstw,
polegających na
przesunięciu środków
finansowych z 2019 roku w kwocie 10.000.000 zł do wydatkowania na realizację
bieżących zadań na rok 2018 r.
1)
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Departamentu Polityki Regionalnej w sprawach::
1) dokonania zmian w budżecie Województwa Lubelskiego na 2018 r. (dz. 750, rozdz. 75018)
w ramach projektu FIRECE- Innovating Financing To Support Low Carbon Energy Transition
In Central Europe;
2) dokonania zmian w budżecie Województwa Lubelskiego na 2018 r. (dz. 750, rozdz. 75018)
w ramach projektu EmpInno: S3 – Empowering for Innovation and Growth
in Medium-Sized Cities and Regions;
3) dokonania zmian w budżecie Województwa Lubelskiego na 2018 rok (dział 750 –
Administracja Publiczna, rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie) oraz w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2018 - 2030 polegających na
przesunięciu z 2019 na 2018 rok środków w wysokości 27 192 zł na projekt FIRECEInnovating Financing To Support Low Carbon Energy Transition In Central Europe,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Interreg Europa Środkowa 2014 – 2020;
Regionalnego Biura Energii w sprawach:
dokonania zmiany w planie finansowym na 2018 r. projektu pt. „Ogólnopolski system
wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, realizowanego w ramach poddziałania
1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
2) dokonania zmian w budżecie Województwa Lubelskiego (dział 750 - Administracja
publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność), polegających na przesunięciu pomiędzy
paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków Regionalnego Biura Energii, w łącznej
wysokości 40 000,00 zł.
1)

Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
w sprawie finansowania
od stycznia 2019 r. ze środków własnych budżetu Województwa Lubelskiego kosztów
ponoszonych w ramach zadania „Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PROW
2014-2020 w województwie lubelskim”.
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w sprawach:
1) dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdziale 85332 –
Wojewódzkie Urzędy Pracy, polegających na zmniejszeniu planu dochodów na 2018 r.
o kwotę 328 944,00 zł oraz zwiększeniu planu wydatków o kwotę 3 502 100,00 zł w ramach
zadań wynikających z realizacji programów Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu
Społecznego;
2) dokonania zmian w planie finansowym na rok 2018 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdziale 85332 –
Wojewódzkie Urzędy Pracy, polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę
741 000,00 zł, w związku ze zwiększeniem poziomu finansowania Pomocy Technicznej
RPO w 2018 r. zgodnie z planowanymi zmianami w Rocznym Planie Działań Pomocy
Technicznej RPO WL na lata 2014-2020;
3) dokonania zmian w budżecie Województwa Lubelskiego (dział 150, rozdział 15013 oraz
dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395) oraz
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2017-2030
wynikających z konieczności dostosowania planu finansowego Departamentu Wdrażania
Europejskiego Funduszu Społecznego na 2018 r. do przewidywanego poziomu
wydatkowania środków na poszczególnych Działaniach realizowanych w zakresie
Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
w sprawie
dokonania zmian w budżecie Województwa Lubelskiego (dział 750, rozdział 75018)
i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2018-2030
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w zakresie zadań nadzorowanych przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem
Operacyjnym oraz Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości.
Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w sprawie dokonania zmian w budżecie Województwa Lubelskiego na 2018 rok oraz
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2018-2030,
w zakresie zadań realizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach II,III,V,VII i XIII Osi Priorytetowej.
Regionalnego Biura Projektu w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Lubelskiego dla projektu „System gospodarowania odpadami
azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”.
Departamentu Rolnictwa i Środowiska w sprawach:
1) dokonania zmiany w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego na 2018 rok – wydatki na zadania własne w pozycji dotyczącej zadania
„Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 20092020” polegającej na przesunięciu z działu 010, rozdziału 01095, § 4300 do działu 750,
rozdziału 75075 § 4300 i § 4210, kwoty 50 000 zł;
2) aktualizacji dochodów budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok w związku z zawartą
umową dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie na dofinansowanie kwotą 136 000 zł zadania „Zakup licencji na użytkowanie
programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie
ze środowiska na lata 2018 – 2019” oraz pokrycia brakującej kwoty
na realizację ww. zadania w wysokości 133 958,50 zł z opłat za korzystanie
ze środowiska.;
3) zwiększenia wydatków budżetu Województwa Lubelskiego na prowadzenie działalności
statutowej Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie w 2018 r. o łączną kwotę
110 500 zł.
Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa w sprawie zmian w budżecie
Województwa Lubelskiego na 2018 r. (dział 600, rozdział 60013) oraz Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2018-2030 w zakresie realizowanych przez
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zadań w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego 2014-2020, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
oraz ze środków własnych.
Zarząd rozpatrzył negatywnie wniosek w sprawie przyznania Wojewódzkiemu Szpitalowi
Specjalistycznemu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiemu SPZOZ w Lublinie dotacji z budżetu
Województwa Lubelskiego na 2018 rok w wysokości 800 000 zł, z przeznaczeniem na zakup
aparatu echokardiograficznego na potrzeby Klinicznego Oddziału Toksykologiczno
– Kardiologicznego.
Zarząd Województwa wyraził zgodę na przyjęcie pomocy rzeczowej/finansowej
udzielanej Województwu Lubelskiemu przez:
1) Gminę Kamień, zwiększonej pomocy z kwoty 209 186 zł na kwotę 291 901 zł,
z
przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika wraz z budową zatok
autobusowych oraz przebudową zjazdów publicznych i indywidualnych w miejscowości
Kamień w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Witków - Dołhobyczów – granica
państwa od km 12+775 do km 13+700 - etap III”;
2) Gminę Terespol, o wartości 70 000,00 zł, w formie dokumentacji technicznej
dot. wykonania odwodnienia liniowego drogi wojewódzkiej Nr 698 Siedlce
– Terespol w miejscowości Łobaczew Duży i Lechuty Duże;
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3) Gminę Niemce, o wartości 50 000 zł, w postaci budowy ciągu pieszego w m. Nasutów
pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 828 Garbów – Krasienin – Niemce poprzez
budowę ciągu pieszego w m. Nasutów od km 15+247,50 do km 650,00”;
4) przez Gminę Gorzków, zwiększonej pomocy z kwoty 60 526,00 zł do kwoty 76 485,27
zł na zadanie pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Chorupnik w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki - Wysokie - Krasnystaw od km 53+048 do km
53+315 (strona lewa)”, w związku ze zwiększeniem wartości zadania;
5) Gminę Puławy, o wartości 14 760 zł, w postaci opracowanej dokumentacji projektowej
na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 738 Nowe Słowiki – Góra Puławska
w miejscowości Kowala na odcinku od km 19+600 do km 20+080 (strona prawa).
6) Miasto Terespol, o wartości 10 000 zł w postaci opracowanej dokumentacji projektowej
na remont drogi wojewódzkiej Nr 698 ul. Wojska Polskiego na odcinku od przejazdu
kolejowego w km 100+069 do skrzyżowania z ul. Kodeńską w km 100+689 w Terespolu;
7) Gminę Cyców, zwiększonej pomocy finansowej z kwoty 829 011,00 zł do kwoty
1 149 364,28 zł, na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika i kładki w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 841 Cyców – Wierzbica - Staw na odcinku od km 6+790 do km 9+200
w m. Stawek i m. Ludwinów, o długości 2,410 km, w związku ze zwiększeniem wartości
ww. zadania;
8) Gminy Lubartów, w wysokości 56 822, 00 zł, na realizację zadania pn.: „Przebudowa
drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka - Łęczna - Biskupice na odcinku od km 0+042 do km
7+652,71 w zakresie zjazdów”;
9) Gminę Garbów, w wysokości 318 757,18 zł, na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 828
Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz od km 0+010 do km 0+650;
10) Gminę Zamość, zwiększonej pomocy finansowej z kwoty 300 000 zł do kwoty
412 484,50 zł na zadanie pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 849
Zamość – Jacnia – Józefów – Wola Obszańska, w związku ze zwiększeniem wartości
zadania.
Zarząd Województwa wyasygnował z budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok
środki finansowe na następujące zadania:
1) kwotę 5 000 zł, na promocję walorów województwa lubelskiego podczas nw. imprez
odbywających się na terenie województwa lubelskiego oraz poza jego granicami
Data

Nazwa imprezy

Organizator
promocji

Sierpień
2018 r.

Wyjazd zawodnika (Filip
Polakowski) na MŚ
Modeli Kosmicznych
Koncerty Zespołu
Muzycznego Szalom
Chełm w izraelskiej TV

Spółdzielnia
Mieszkaniowa w
Świdniku
Matera Music
Zespół Muzyczny
Szalom Chełm

11-22.09.
2018 r.

RAZEM

Miejsce

Kwota

Włocławek

2 000 zł

Izrael

3 000 zł

5

000 zł

2) Kwotę 10 000 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas Zlotu Związku Harcerstwa
Polskiego w Gdańsku pod hasłem „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!” (Ceremonia
otwarcia 7 sierpnia 2018 r. w Gdańsku i Zamknięcia 15 sierpnia 2018 r.);
3) kwotę 6 000 zł, na promocję walorów województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń
odbywających się na terenie województwa lubelskiego oraz poza granicami kraju:
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Data

Organizator
promocji

Nazwa imprezy

10-12.
08.2018 r.

Mistrzostwa Polski Juniorów
w Szachach Szybkich
i Błyskawicznych

11-19.08.
2018 r.

Udział w Mistrzostwach
Europy w sekcji łuczniczej
Piotra Sawickiego

22-24.08.
2018 r.

Udział w zawodach
piłkarskich U19 i U15

Stowarzyszenie
Szachistów
Szachpol w
Łukowie
Integracyjne
Centrum Sportu i
Rehabilitacji „Start”
Lublin
Krasnostawski Klub
Sportowy KINGA

Miejsce

Kwota

Wrocław

2 000 zł

Czechy

2 000 zł

Słowacja

2 000 zł
6 000 zł

RAZEM

4) kwotę 16 000 zł, na promocję walorów województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń
odbywających się na terenie województwa lubelskiego:
Organizator
promocji

Data

Nazwa imprezy

14 – 15 sierpnia
2018 r.

I Lubelski
Kongres
Młodzieżowych
Rad

19 sierpnia 2018 r.

Święto Pieczenia
Chleba

Miejsce

Gminne Centrum
Józefów nad
Kultury w Józefowie
Wisłą
nad Wisłą
Gminny Ośrodek
Kultury w Suścu

Paary
(gmina
Susiec)

Kwota

8 000 zł

8 000 zł
16 000 zł

RAZEM

5) kwotę 2 000 zł, na działania promocyjne województwa lubelskiego w ramach projektu
wydania publikacji „Promocja Województwa Lubelskiego poprzez Zloty Szkolnych Kół
Krajoznawczo-Turystycznych”;
6) kwotę 135 000 zł, na zakup materiałów promocyjnych województwa lubelskiego (głównie
drobnych akcesoriów kuchennych i turystycznych);
7) kwotę 2 500 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas Przeglądu Amatorskich
Zespołów Teatralnych Osób z Niepełnosprawnością „Teatr ze Zbyszkiem”, który odbędzie
się w okresie od września do 31 grudnia w Chełmie;
8) kwotę 24 000 zł, na pokrycie kosztów wydania uzupełnionego katalogu wyrobów wpisanych
na Listę Produktów Tradycyjnych;
9) kwotę 23 000 zł, na pokrycie kosztów związanych z udziałem Województwa Lubelskiego
w Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniach 15-16 września 2018 r.;
10) kwotę 8 500 zł, na promocję walorów województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń
odbywających się na terenie województwa lubelskiego:
Data

Nazwa imprezy

Organizator
promocji

Miejsce

Kwota

26.08.
2018 r.

Pokoleniowy Rodzinny
Turniej
Niepodległościowy

GOK Łuków

Łuków

2 000 zł
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08.09.2018 r.

15-18.11.
2018 r.

V Memoriał Grzegorza
Miszty
ŁKS Orlęta
Łuków
i Edyty Smolińskiej
XXII Ogólnopolski
Muzeum im. ks.
Festiwal Pieśni
St. Staszica w Hrubieszów
Patriotycznej i Religijnej
Hrubieszowie
Wojska Polskiego
RAZEM

3 000 zł

3 500 zł
8

500 zł

11) kwotę 11 500 zł na promocję walorów województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń
odbywających się na terenie województwa lubelskiego oraz poza granicami kraju:
Data

Nazwa imprezy

Organizator
promocji

Miejsce

Kwota

25-26.08.
2018 r.

Dni Piask

Miejskie Centrum
Kultury

Piaski

2 500 zł

5-7.09.
2018 r.

Międzynarodowy Trójstyk
Literacki

Włodawski Dom
Kultury

Włodawa

2 000 zł

Pabo Sp. z o.o.
w Lublinie

Włochy,
Słowacja

Udział zawodniczek klubu High
15-16.09.
Life Studio w Lublinie
2018 r.
w Mistrzostwach Europy na
i
Słowacji oraz w Mistrzostwach
15-16.12.
Świata we Włoszech
2018 r.
w akrobatyce powietrznej
Wizyta studyjna uczniów
25-27.09.
z Wilna pn. „Polskim dzieciom
2018 r.
z Wilna -Lubelszczyzna”

Rada Rodziców SP
Województ
im. Jana Pawła II
wo
w Wólce
Lubelskie
Domaszewskiej

RAZEM

3 000 zł

4 000 zł

11 500 zł

12) kwotę 3 000 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas „Rajdu Źródeł Chodelki”
który odbędzie się 8 września 2018 roku;
13) kwotę 23 000 zł, na pokrycie kosztów związanych z udziałem w XI Międzynarodowych
Targach Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD, które odbędą się w terminie
12-14 października 2018 r. w hali EXPO-Łódź;
14) kwotę do 10 000 zł, na zakup profesjonalnych strojów sportowych z logo promocyjnym
„Lubelskie Smakuj życie” dla drużyny biegaczy, ;która powstała spośród pracowników
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie;
15) kwotę 7 000 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas spotkań autorskich
promujących publikację Tadeusza Doroszuka „Gmina Wisznice w okresie okupacji
hitlerowskiej w latach 1939-1944”;
16) kwotę 6 500 zł na promocję walorów województwa lubelskiego podczas Młodzieżowego
Rowerowego Rajdu Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej z okazji 100 Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę, który odbędzie się w dniu 17 września 2018 roku na terenie
województwa lubelskiego;
17) kwotę 5 000 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas XIV Międzynarodowego
Konkursu Młodych Skrzypków im. Karola Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w Lublinie,
w dniach od 10 do 19 września 2018 r.
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18) kwotę 20 500 zł na promocję walorów województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń:

Data

Nazwa imprezy

Organizator
promocji

Gala 20-lecie działalności
Uczniowski Klub
08.09.2018r. Uczniowskiego Klubu
Pływacki – Fala
Pływackiego – Fala Kraśnik Kraśnik
Parafia
Rzymskokatolicka
02.09.2018r. Święto Dziękczynienia
Narodzenia NMPMB Siewnej
Wilczopole
Udział w rozgrywkach I-Ligi
31.08-10.09.
Klub Szachistów
Drużynowych Mistrzostw
2018 r.
Drakon Lublin
Polski Seniorów 2018
LUBLIN TANGO
MARATHON
Szkoła Tańca
7-9.09.2018r. Międzynarodowe
Argentyńskiego
Spotkanie Miłośników
TANGOLADA
Tanga Argentyńskiego
Miejski Ośrodek
Sportu
14.10.2018r. XIX Bieg Sobiborski
i Rekreacji we
Włodawie
XXII Przegląd Twórczości
Krasnostawski
24.10.2018r.
Ludowej
Dom Kultury
I Wojewódzki festiwal
talentów artystycznych
dzieci i młodzieży
Fundacja
07.11.2018r.
niepełnosprawnych w
„Zmieniamy życie”
Lublinie „Lubelska
Skarbnica Talentów 2018”

Miejsce

Kwota

Kraśnik

3 000 zł

Wilczopole

2 500 zł

Kędzierzyn

2 000 zł

Lublin

4 000 zł

Sobibór Włodawa

2 000 zł

Krasnystaw

2 000 zł

Lublin

5 000 zł

RAZEM

20 500 zł

19) kwotę 13 500 zł, na promocję walorów województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń
odbywających się na terenie województwa lubelskiego:
Data

Nazwa imprezy

Organizator promocji

Miejsce

Kwota

8.09.2018r.

Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików
(32 konkurencje
lekkoatletyczne)

Lubelski Okręgowy
Związek Lekkiej Atletyki

Lublin

9.09.2018r.

XXIV Ogólnopolskie
Biegi
im. ks. Stanisława
Brzóski

Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne
„Nasz Region” Łuków

Kompleks
Rekreacyjn
y „Zimna
Woda” w
Łukowie

2 500 zł

10-12.
09.2018r.

XXVII Ogólnopolski
Zjazd Historyków
Ustrojów i Prawa oraz

UMCS Wydz.
Prawa i Administracji

Lublin

2 000 zł

6 000 zł
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Doktryn Polityczno
Prawnych
16.09.2018r.

VI Międzynarodowy
Festiwal Muzyki
Organowej (koncert VI)

Łukowski Ośrodek
Kultury

Łuków

Gminna Biblioteka
w Staninie

21.09.2018r. Piknik Niepodległościowy

Stanin

3 000 zł
Wniosek
rozpatrzony
negatywnie

13 500 zł
RAZEM
20) kwotę 5 000 zł na promocję walorów województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń
odbywających się na terenie województwa lubelskiego:
Data

Nazwa imprezy

Organizator
promocji

Miejsce

9.09.2018r.

90-lecie Jednostki OSP
Zastawie

OSP Zastawie
Zw. OSP RP ZOP
w Krasnymstawie

Zastawie

30.09.2018r.

IX Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego

Centrum Kultury
w Siennicy Różanej

Siennica
Różana

Kwota
2 000 zł

3 000 zł
5 000 zł

RAZEM

21) kwotę 10 000 zł, na pokrycie kosztów udziału regionu lubelskiego w Targach „Smaki
Regionów”, odbywających się w dniach 29 września – 1 października 2018 roku w Poznaniu;
22) kwotę 5 000 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas meczu siatkarskiego
w ramach jubileuszu 65-lecia Tomasza Wójtowicza w dniu 19 września 2018 r. w Świdniku
23) kwotę 6 000 zł na promocję walorów województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń:

Data

14.09.2018 r.
15-16.09.2018
r.
15-16.12.2018 r.

3-16.11.2018 r.

Organizator
promocji

Nazwa imprezy
70-lecie działalności
Miejskiego Klubu
Sportowego Ryki
Mistrzostwa Europy
Mistrzostwa Świata
w akrobatyce
powietrznej
Udział w
Mistrzostwach Świata
Juniorów

Miejsce

Miejski Klub
Sportowy Ryki

Ryki

Stowarzyszenie
Polish Federation
Air Power Athletics
w Lublinie

Słowacja/Włochy

Lubelski Klub
Szachowy

Hiszpania

Kwota
2 000 zł

2 000 zł

2 000 zł
6 000 zł

RAZEM
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24) kwotę 10 000 zł na promocję walorów województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń:

Data

Nazwa imprezy

IV edycja projektu pn.
„Piłkarskie mistrzostwa
16.09.2018 r.
Województwa Lubelskiego o
Puchar Marszałka”

Organizator
promocji

Miejsce

Kwota

Brick Media

Lublin

2 000 zł

22.09.2018 r.

Inauguracja I Ligi piłki
ręcznej mężczyzn

Międzyszkolny Klub
Sportowy
PADWA

Zamość

5 000 zł

26-28.10.
2018 r.

Ogólnopolskie Spotkania
Profesjonalnych Teatrów
Amatorskich

Chełmski Dom
Kultury

Chełm

3 000 zł

Razem

10 000 zł

25) kwotę 10 500 zł na promocję walorów województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń:

Data

Organizator
promocji

Nazwa imprezy

28-30.09.
2018 r.

„Poznaj Lubelszczyznę”

29.09.2018 r.

70-lecie Wojskowego Koła
Łowieckiego nr 193 „Diana”

27.10.2018 r.

10.11.2018 r.

„O niepodległości w
Muzeum
J. I. Kraszewskiego”
100-lecie Niepodległości
RP
w Dorohusku

Polski Związek
Emerytów,
Rencistów i
Inwalidów Łuków
Wojskowe Koło
Łowieckie
w Stężycy
Muzeum
J. I.
Kraszewskiego
Gminny Ośrodek
Kultury
i Turystyki

Miejsce

Kwota

Województ
wo
Lubelskie

2 000 zł

Stężyca

2 000 zł

Romanów

1 500 zł

Dorohusk

5 000 zł

RAZEM

10 500 zł

26) kwotę 4 000 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas Jubileuszu 100 – lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemcach,
27) kwotę 6 000 zł, na promocję walorów województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń
odbywających się na terenie województwa lubelskiego oraz poza jego granicami:
Data

22.09.2018 r.

Nazwa imprezy

Organizator
promocji

Miejsce

Jubileusz 25-lecia istnienia
zespołu śpiewaczoobrzędowego „Karczmiska”

Miejsko-Gminne
Centrum Kultury

Leopoldów

Udział grupy sportowej
Chełmskie
w III Mistrzostwach Polski
22-23.09.2018 r.
Towarzystwo
Speed - ball pn. Łączy nas
Krzewienia Kultury
Speed - Ball Chełm

Kraków

Kwota
2 000 zł

2 000 zł
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Fizycznej
w Chełmie

18-19.10.2018 r.

Jubileusz 20 lecia XXIII
Liceum
Ogólnokształcącego im.
Nauczycieli Tajnego
Nauczania w Lublinie

Stowarzyszenie
Klub XXI Wieku

Lublin

Razem

2 000 zł
6 000 zł

28) kwotę 10 500 zł na promocję walorów województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń
odbywających się na terenie województwa lubelskiego:
Data
23.09.2018
r.
23.09.2018
r.
6.10.2018 r.

Organizator
promocji

Nazwa imprezy
II Lubelski Festiwal
Muzyki Popularnej w
Kłoczewie
100-lecie Szkoły
Podstawowej
w Jabłonnie
Międzywojewódzki
Turniej Pięściarski

Ochotnicza Straż
Pożarna w
Kłoczewie
Centrum Kultury
Gminnej w
Jabłonnie
Lubelski
Okręgowy
Związek Bokserski

Miejsce
Kłoczew
Jabłonna
Świdnik

Kwota
4 000 zł
1 500 zł
5 000 zł
10 500 zł

RAZEM
29) kwotę 13 000 zł, na promocję walorów województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń
odbywających się na terenie województwa lubelskiego:
Data

Nazwa imprezy

Uroczystości przekazania
Sztandaru Batalionu
21 września
Dowodzenia
2018 r.
Wielonarodowej Brygady
w Lublinie
7październik
a 2018 r.

Koncert patriotyczny pt.
„Ojczyzno ma”

Organizator
promocji

Miejsce

Fundacja
Niepodległości

Lublin

Parafia
Rzymskokatolicka
pw. Świętej
Rodziny w Lublinie

Lublin

RAZEM

Kwota

5 000 zł

8 000 zł.

13 000 zł

Zarząd wyasygnował, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach realizacji projektu pn. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II,”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na
lata 2014 - 2020, Działanie 3.6: Marketing gospodarczy, Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność
przedsiębiorstw, środki finansowe na następujące zadania:
1) kwotę 55 000 zł, na promocję walorów województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń
odbywających się na terenie województwa lubelskiego:
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Data

Nazwa imprezy

Organizator
promocji

Miejsce

Kwota

6-7.10.2018 r.

Obchody 79
Rocznicy Ostatniej
Bitwy Wojny
Obronnej 1939 roku

Gminna Biblioteka
Publiczna w
Serokomli

Gmina
Serokomla

15 000 zł

7-8.12.2018 r.

I Forum
Charyzmatyczne
Archidiecezji
Lubelskiej

CSK Lublin

40 000 zł

Archidiecezja
Lubelska, Centrum
Inicjatyw
Ekonomicznych
„FIDES”
RAZEM

55 000 zł

2) kwotę 12 000 zł, na promocję walorów województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń
odbywających się na terenie województwa lubelskiego:
Data

Nazwa wydarzenia

Organizator

Miejsce

Kwota

12.08.2018

„Chmielaki
Nadwiślańskie 2018”

Gminna Biblioteka
Publiczna w
Wilkowie

Wilków

5 000 zł

Fundacja „Sobole”

Sobole

Stowarzyszenie
NaukowoTechniczne
Ekologiczna
Energia i Paliwa

Lublin

18.08.2018 r. Wystawa „Holis”

Wrzesień
2018 r.

Wydanie publikacji
„Dzieje przemysłu na
Lubelszczyźnie”
RAZEM

2 000 zł

5 000 zł
12 000 zł

3) kwotę do 150 000 zł, na usługę doradztwa z zakresu Public Relations i wsparcie biura
prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie;
4) kwotę 30 000 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas Castorian Extreme Race
- biegu z przeszkodami OCR (Obstacle Course Racing) w dniu 1 września
2018 r. na terenie gminy Czemierniki;
5) kwotę 170 000 zł netto, na pokrycie kosztów udziału w międzynarodowych targach branży
żywności funkcjonalnej Vita Foods Asia w dniach 11-12 września 2018 roku w Singapurze;
6) kwotę 142 000 zł, na zakup usługi dystrybucji i publikacji materiałów prasowych
Województwa Lubelskiego z wykorzystaniem wybranych kanałów dystrybucji Polskiej
Agencji Prasowej, w skład której wchodzi: pakiet 30 komunikatów (CSI PAP, pap.pl, CP
PAP) do wykorzystania przez 12 miesięcy; pakiet 16 materiałów wideo; pakiet świat 111
krajów + raport + 2 zdjęcia, dystrybucja zagraniczna materiałów prasowych Województwa
Lubelskiego; zakup 12-miesięcznego dostępu do Codziennego Serwisu Informacyjnego CSI
PAP z Archiwum i Kalendarium - użytek wewnętrzny, oraz publikacja do maksymalnie
10 depesz (1 strona www + Facebook + Twitter);
7) kwotę 40 000 zł, na zakup usługi organizacji promocji Województwa Lubelskiego podczas
występów drużyny U-18 klubu Motor Lublin S.A. w Centralnej Lidze Juniorów w sezonie
2018/2019;
8) kwotę 18 000 zł na promocję gospodarczą województwa lubelskiego podczas niżej
wymienionych wydarzeń odbywających się na terenie województwa lubelskiego:
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Data

Nazwa imprezy

Organizator
promocji

Miejsce

Kwota

Wrzesień
2018 roku

Realizacja Programu
Telewizyjnego z cyklu
„Bussines Excellence Cafe”

Lubelski Klub
Biznesu

Lublin

15 000 zł

Cech Rzemiosł i
Przedsiębiorczości

Włodawa

3 000 zł

w okresie od
95. lecie Cechu Rzemiosł i
września do
Przedsiębiorczości we
listopada
Włodawie
2018 roku

18 000 zł

RAZEM

9) kwotę 5 000 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas pokazu filmu „Wełniaki”
na festiwalu filmowym International Film Festival w Pyongyang, który odbędzie się
we wrześniu 2018 roku w KRLD;
10) kwotę 300 000 zł, na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie oraz dostawę
zestawów produktów regionalnych w ozdobnych opakowaniach z przeznaczeniem
na promocję województwa;
11) kwotę 45 000 zł na promocję gospodarczą województwa lubelskiego podczas niżej
wymienionych wydarzeń odbywających się na terenie województwa lubelskiego.
Data

Nazwa imprezy

Organizator
promocji

Miejsce

Kwota

18 - 21
września
2018 r.

IV Ogólnopolski Kongres
Politologii

Wydział Politologii
UMCS Lublin

Lublin

20 000 zł

Lublin

10 000 zł

19 – 20
grudnia
2018 r.
8 września
2018 r.

Produkcja i ekranizacja
Poniatowskie
widowiska „Don Kichot”
Stowarzyszenie
w wykonaniu Teatru Tańca
Sympatyków Tańca
GRAWiTAN
Festiwal „Kresowe Smaki
i Talenty”

Grupa Wydawnicza
Włodawa
Słowo

RAZEM

15 000 zł
45 000 zł

12) kwotę 170 000 zł, na przeprowadzenie promocji gospodarczej województwa lubelskiego
podczas okresu przygotowawczego oraz sezonu zasadniczego 2018/2019 sekcji
koszykówki kobiet – Pszczółka Polski – Cukier AZS UMCS Lublin podczas Energa Basket
Ligi Kobiet;
13) kwotę 500 000 zł, na przeprowadzenie promocji gospodarczej województwa lubelskiego
podczas okresu przygotowawczego i sezonu rozgrywkowego 2018/2019 drużyny piłki
ręcznej kobiet MKS Perła Lublin w PGNiG Superliga Kobiet;
14) kwotę 35 000 zł, na promocję województwa lubelskiego przez Paulinę Gubę Zawodniczkę
Klubu Uczelnianego AZS UMCS w Lublinie w dyscyplinie sportowej: pchnięcie kulą, podczas
zawodów klubowych rangi mistrzowskiej odbywających się w 2018 r. ;
15) kwotę 60 000 zł na przeprowadzenie działań promocyjnych podczas VII Polsko Ukraińskiego
„Festiwalu Partnerstwa Lwów 2018” w dniach 7-9 września we Lwowie;
16) kwotę 15 000 zł, na zakup usługi organizacji promocji Województwa Lubelskiego podczas
Jubileuszu XXV-lecia działalności Lubelskiego Forum Pracodawców, które odbędzie się
w dniu 6 października 2018 r. w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie;
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17) kwotę 170 000 zł na pokrycie wydatków związanych z udziałem w międzynarodowych
targach branży spożywczej Food Matters Live 2018, które odbędą się w dniach 20-22
listopada 2018 roku w Londynie;
18) kwotę 5 000 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas Pikniku Żużlowego, który
odbędzie się w dniach od 8-9 września 2018 roku w Lublinie;
19) kwotę 7 380 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas akcji promującej
pracodawców z województwa lubelskiego w wydawnictwie Lubelskie – Tu jest dobra praca;
20) kwotę do 200 000 zł, na promocję gospodarczą Województwa Lubelskiego podczas akcji
pn. „Marka Lubelskie – Lubię to!” (działań prowadzonych w zakresie Social Media,
ukierunkowanych na promocję produktów i usług wytwarzanych na terenie województwa
opatrzonych certyfikatem Marka Lubelskie);
21) kwotę 200 000 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas rozgrywek play-off
drużyny Speed Car Motor Lublin we wrześniu i październiku 2018 roku;
22) kwotę 45 000 zł na promocję gospodarczą województwa lubelskiego podczas
nw. wydarzeń odbywających się na terenie województwa lubelskiego oraz poza jego
granicami:
Data

Organizator
promocji

Nazwa imprezy

Miejsce

Kwota

29 września - Nasze Kulinarne
1opaździernika Dziedzictwo - Smaki
2018 r.
Regionów

Polska Izba
Produktu
Regionalnego
i Lokalnego
w Warszawie

Poznań

10 000 zł

1 września
2018 r.

Bieg Ninja Race

Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej
„NINJA”

Cegielnia
Wierzchowina
Powiat
Krasnostawski

10 000 zł

20 września
2018 r.

Mecz piłki siatkowej
Asseco Resovia
Rzeszów - Czarni
Radom (Jubileusz 65 lecia Tomasza
Wójtowicza)

Wojewódzki
Związek Piłki
Lublin
Siatkowej w Lublinie

23 września
2018 r.

EKO PIKNIK

Lubelski Rynek
Hurtowy Elizówka
S.A. Elizówka
RAZEM

Lublin

25 000 zł

negatywnie
45 000 zł

23) kwotę 10 000 zł, na promocję województwa lubelskiego podczas premier spektaklu „Let’s
dance Zofia” które odbędą się 13 listopada w Rzymie i 30 listopada oraz 1 grudnia 2018 r.
w Lublinie;
24) kwotę 40 000 zł, na promocję walorów województwa lubelskiego podczas koncertu „POP
arena”, który odbędzie na stadionie Arena Lublin w dniu 7 września 2018 r.;
25) kwotę 12 000 zł, na pokrycie kosztów zorganizowania uroczystej „Gali Produktów
Tradycyjnych Województwa Lubelskiego 2018” z okazji wpisania 200-setnego wyrobu
na Listę Produktów Tradycyjnych, która połączona zostanie z konferencją „W krainie
lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych”;
26) kwotę 19 000 zł na promocję potencjału gospodarczego oraz walorów turystycznych
województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń.
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Data

Nazwa imprezy

Organizator promocji

Miejsce

Kwota

Konferencja okulistyczna
KLOS-3 rd Kraków-Lublin Fundacja na Rzecz Rozwoju Kazimierz
10 000 zł
14 -15.09.2018 r. Ophthalmology Summit
Nauki i Medycyny
Dolny

15.09.2018 r.
19-20
października
2018 roku

Gala XXV-lecia KSM

Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej

Towarzystwo Kultury
Jubileusz 30-Lecia
Polskiej Ziemi Lwowskiej
Towarzystwa Kultury
Zarząd Główny we
Polskiej Ziemi lwowskiej
Lwowie
Razem

4 000 zł

Zamość
Lwów/
Ukraina

5 000 zł
19 000 zł

27) kwotę do 615 000 zł, na przeprowadzenie akcji promocyjno – informacyjnej z zakresu
popularyzacji owoców i warzyw w ramach promocji gospodarczej Województwa
Lubelskiego;
28) kwotę 150 000 zł, na promocję gospodarczą województwa lubelskiego podczas turnieju
drużyny U – 16 TBV Startu Lublin w rozgrywkach European Youth Basketball League
– Europejskiej Ligii Koszykówki Młodzieżowej w białoruskim Mińsku w dniach 15-18
listopada 2018 roku;
29) kwotę 36 900 zł, na zakup usługi organizacji promocji Województwa Lubelskiego w ramach
I edycji konkursu Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości 2018,
30) kwotę 70 000 zł, na zakup usługi organizacji promocji Województwa Lubelskiego podczas
realizacji konkursu robotycznego Lubelskie: Liga Robotyki 2018 „Kosmiczna Przygoda”;
31) kwotę 53 000 zł na promocję gospodarczą województwa lubelskiego podczas nw. wydarzeń
odbywających się na terenie województwa lubelskiego:

Data

Organizator
promocji

Nazwa imprezy

Gala XVII edycji konkursu
„O kryształową Cegłę” na
najlepszą inwestycję
14 grudnia
budowlaną po obu stronach
2018 r.
wschodniej granicy Unii
Europejskiej – na Szlaku
Słońca i Śniegu

Miejsce

Kwota

Polskie
Towarzystwo
Mieszkaniowe
Lublin

Lublin

4 -5
Lubelskie Forum Inicjatyw
października Pozarządowych 2018 (LFIP
2018 r.
2018)

Związek
Stowarzyszeń
Forum
Lubelskich
Organizacji
Pozarządowych
w Lublinie

Lublin

Honorowe wyróżnienie
28 września
„Fortitudo et sapientia” A.D.
2018 r.
2018

Fundacja Zacny
Uczynek

Krasnystaw 3 000 zł

RAZEM

10 000 zł

40 000 zł

53 000 zł
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32) kwotę 184 500 zł, na pokrycie kosztów promocji Województwa Lubelskiego podczas targów
Sadowniczych Best Berries organizowanych przez Targi Lublin S.A w dniach 6-7
października br.;
33) kwotę 15 000 zł, na zakup usługi organizacji promocji Województwa Lubelskiego podczas
Światowego Kongresu Prawa Rolnego, który odbędzie się w dniach 18-22 września
2018 r. w Poznaniu;
34) kwotę 15 000 zł, na zakup usługi organizacji promocji Województwa Lubelskiego podczas
Gali Biznesu Gminy Stanin w dniu 28 września 2018 r. w Staninie;
35) kwotę do 30 000 zł, na pokrycie kosztów zakupu usługi prelekcji prezentującej zagadnienia
dot. rozwoju działalności start - upowej w USA, realizowanej przez 2 zewnętrznych
ekspertów ze Stanów Zjednoczonych w ramach pilotażowego programu akceleracji start upów pn. „NLAB – Nevada – Lubelskie Acceleration Bridge” w dniach 5-6 października
2018 r. Lublinie.
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) Okręgowym Związku Kolarskim - zadania pn.: „Realizacja zadań i szkolenia
w szczególności wyłonienia mistrza województwa lubelskiego oraz udział reprezentantów
województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach
olimpijskich organizowanych przez Wojewódzkie/Okręgowe Związki Sportowe – kolarstwo”;
2) Oddziale Regionalnym Olimpiady Specjalne Polska - Lubelskie – zadania pn.: „Każdy ma
szansę”;
3) Lubelsko – Podkarpackim Związku Kajakowym – zadania pn.: „Realizacja zadań
i szkolenia w szczególności wyłonienia mistrza województwa lubelskiego oraz udział
reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w
dyscyplinach olimpijskich organizowanych przez Wojewódzkie /Okręgowe Związki
Sportowe – kajakarstwo”;
4) Lubartowskim Stowarzyszeniu Hospicjum św. Anny z siedzibą w Lubartowie - zadania
pn.: Koncert „Być bliżej drugiej osoby”;
5) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Księżomierzy zadania zleconego pn. XI Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnej „Matko, która nas
znasz, z dziećmi swymi bądź”;
6) Lubelskim Związku Piłki Ręcznej – zadania pn. „Realizacja zadań i szkolenia
w szczególności wyłonienia mistrza województwa lubelskiego oraz udział reprezentantów
województwa w zawodach mistrzowskich w kategoriach młodzieżowych w sportach
olimpijskich organizowanych przez Wojewódzkie/ Okręgowe Związki Sportowe – piłka
ręczna”;
7) Tomaszowskim Towarzystwie Regionalnym im. Doktora Janusza Petera w Tomaszowie
Lubelskim – zadania pn. Wydanie „Rocznika Tomaszowskiego” publikacji Tomaszowskiego
Towarzystwa Regionalnego im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim;
8) Lokalnej Grupie Działania „Roztocze Tomaszowskie” w Bełżcu – zadania pn. „Regionalny
Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych;
9) Zamojskim Towarzystwie Krzewienia Kultury Fizycznej w Zamościu – zadania pn. „XXIII
Festiwal Sportu Dzieci i Młodzieży”;
10) Parafialnej Orkiestrze Dętej Szastarka z siedzibą w Szastarce – zadania pn.: „Wyjazdowe,
cykliczne warsztaty muzyczne, połączone z występami plenerowymi Parafialnej Orkiestry
Dętej Szastarka”;
11) Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Lublinie – zadania pn.: „Gala Wolontariatu 2017 –
widowisko artystyczne”;
12) Stowarzyszeniu Otwarci i Kreatywni z siedzibą w Dąbrowicy – zadania pn.: „Jarmark
Firlejowski – 7 wieków Dąbrowicy”.
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Zarząd Województwa zlecił w trybie pozakonkursowym (na podstawie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) realizację zadań
publicznych:
1) Stowarzyszeniu Otwarci i Kreatywni z siedzibą w Dąbrowicy - zadania pn.: „Spotkania
Kowalskie w Dąbrowicy”, z dofinansowaniem w wysokości 2 000 zł;
2) Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Świdniku - zadania pn.: „Bliżej Siebie” nowatorską formą rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych, z dofinansowaniem w kwocie 2 000 zł;
3) Parafii Katolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie - zadania pn.: „Dumni
z Ojczyzny! 100 lat Polski Niepodległej”, z dofinansowaniem w wysokości 2 000 zł.
Zarząd Województwa odmówił zlecenia w trybie pozakonkursowym (na podstawie art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) realizacji
zadań publicznych przez :
1) Klubowi Sportowemu Manta z siedziba w Lublinie – zadania pod nazwą: „XI Mistrzostwa
Województwa Lubelskiego w Narciarstwie Wodnym za Wyciągiem”;
2) Lubelskiemu Okręgowemu Związkowi Lekkiej Atletyki z siedzibą w Lublinie – zadania pod
nazwą: „Przeprowadzenie szkolenia kadry marszałkowskiej województwa lubelskiego
w lekkiej atletyce”.
VI.

Informacja o pozostałych rozstrzygnięciach Zarządu Województwa Lubelskiego
podjętych w formie zapisu do protokołu posiedzenia.

Zarząd Województwa wyraził zgodę:
1) na przekazanie do Wojewody Lubelskiego wniosku o wydanie opinii dotyczącej zgodności
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)” z priorytetami dla regionalnej
polityki zdrowotnej oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia;
2) na odstąpienie od wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2018 r., II SAB/Lu 54/18 umarzającego
postępowanie w zakresie zobowiązania Zarządu Województwa Lubelskiego do załatwienia
wniosku Pana Marcina Leśnego z dnia 5 marca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej;
3) na dokonanie zmian w montażu finansowym projektu Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Lublinie pn. „Poprawa stanu i jakości życia dzieci i młodzieży Województwa
Lubelskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszenie różnic
w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
w Lublinie oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia”
i zaangażowanie w ww. projekcie środków budżetu państwa, będących w dyspozycji
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 na mocy Kontraktu Terytorialnego;
4) na wystąpienie do Ministra Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem o udzielenie zgody
na zwiększenie obecnie ustalonego na poziomie 10% limitu udziału budżetu państwa
w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
im. Św. Jana z Dukli pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny –
doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie poprzez
zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń onkologicznych”;
5) na powiększenie obszaru objętego konkursem na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego
dzika – III edycja;
6) na przeniesienie Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie oraz Zarządu Nieruchomości
Wojewódzkich w Lublinie z budynku zlokalizowanego w Lublinie przy
ul. Uniwersyteckiej 4, do budynku zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Karłowicza 4 oraz
zobowiązał Dyrektorów jednostek do opracowania wspólnej koncepcji podziału
pomieszczeń oraz dokonania przeprowadzki do końca pierwszego kwartału 2019 r.;
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7) na przystąpienie do projektu wdrożenia „Wspólnego Biletu”, dla wszystkich
przewoźników/operatorów realizujących pasażerskie przewozy kolejowe na terenie Polski
traktując ten projekt jako realizację pierwszego etapu integracji taryfowej przewoźników,
zawartej w Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
w województwie lubelskim;
8) na przeprowadzenie aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego
2022” wyłącznie w zakresie ustalenia miejsc spełniających warunki magazynowania
odpadów;
9) na zwiększenie dofinansowania dla projektu PKP Polskie Linie S.A. (PKP)
pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew” (wydatków
kwalifikowalnych do kwoty 89 927 546 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR
to kwota 76 438 414,10 PLN)
Zarząd Województwa zapoznał się z:
1) przedstawioną przez Departament Certyfikacji i Płatności informacją na temat wydatków
certyfikowanych do Komisji Europejskiej, objętych wnioskiem nr 17.0.2017 o płatność
okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej za okres obrachunkowy od
01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. ze środków pochodzących z EFRR oraz zestawieniem
wydatków narastająco w roku obrachunkowym od 1.07.2017 r. do 30.06.2018 r. w ramach
EFRR w podziale na osie priorytetowe;
2) Informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Wojewódzkich Ośrodków Ruchu
Drogowego w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu za I półrocze 2018 r.;
3) Informacją o realizacji planu robót na drogach wojewódzkich za okres od 1 stycznia 2018 r.
do 30 czerwca 2018 r.;
4) Informacją na temat kontraktacji środków w ramach Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie –
projekty „e-zdrowie” RPO WL na lata 2014-2020;
5) informacjami na temat wydatków certyfikowanych do Komisji Europejskiej, objętych
wnioskiem o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej za okres
obrachunkowy od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r.:
− Nr 15.0 2017 za okres do 31.05.2018 r. oraz nr 16.0 2017 za okres do 15.06.2018
ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
− Nr 11.0 2017 za okres do 31.05.2018 r. ze środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Społecznego,
− Nr 12.0 2017 za okres do 22.06.2018 r. ze środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
6) z Informacją inspektora ochrony danych o dostosowaniu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego w Lublinie do wymagań RODO.
Zarząd Województwa przyjął:
1) sprawozdania z wykonania planów rzeczowo-finansowych i inwestycyjnych za pierwsze
półrocze 2018 r. jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa
Lubelskiego oraz informację o przebiegu wykonania planów rzeczowo-finansowych za
I półrocze 2018 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których
organem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego;
2) sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa
Lubelskiego w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy;
3) opracowanie pn. „Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd
Województwa Lubelskiego w 2017 r.;
4) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których
Organizatorem jest Województwo Lubelskie, za I półrocze 2018 r.;
5) Informację o wynikach III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,
położonych w Chełmie przy ul. Szpitalnej 53b oraz IV przetargów ustnych nieograniczonych
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na sprzedaż nieruchomości, położonych w: Sitnie, gm. Sitno oraz w Opolu Lubelskim przy
ul. Przemysłowej 31 oraz wyraził zgodę na podanie jej do publicznej wiadomości;
6) opracowanie Fundusze Europejskie w województwie lubelskim (stan na 30.06.2018r.)

1)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
2)
3)
4)

5)

6)

7)

Zarząd Województwa zaakceptował:
wysokości naliczonych rekompensat za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta
łowne w uprawach i płodach rolnych oraz wyraził zgodę na ich wypłatę poszkodowanym
osobom:
w kwocie 5 793,25 zł,
w kwocie 25 380,39 zł,
w kwocie 2 322.20 zł,
w kwocie 7 177,56 zł,
w kwocie 7 287,38 zł,
w kwocie 12 568,63 zł,
w kwocie 7 886,65 zł,
w kwocie 3 725,82 zł,
w kwocie 4 891,38 zł,
w kwocie 200,00 zł,
w kwocie 10 477,96 zł,
w kwocie 2 744,75 zł;
w kwocie 7 182,00 zł,
w kwocie 3 790,62 zł
roczny raport z realizacji Programu Strategicznego Rozwoju Województwa Lubelskiego za
2017 rok;
zaktualizowane przedsięwzięcia pn.: „Zdrowe Lubelskie – optymalizacja usług medycznych
w Województwie Lubelskim poprzez utworzenie i zintegrowanie sieci szpitali powiatowych”;
założenia do projektu budżetu Województwa Lubelskiego na 2019 rok oraz formularze
tabelaryczne przygotowane do sporządzenia przez jednostki organizacyjne oraz osoby
prawne, niezbędne do opracowania projektu budżetu Województwa Lubelskiego na 2019
rok;
aktualizację Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym
dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
na 2018 rok;
treść Listu Intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Miastem Lublin,
Województwem Lubelskim, Archidiecezją Lubelską oraz Polską Federacją Pueri Cantores
w
ramach
organizacji
wspólnego
wydarzenia,
które
odbędzie
się
z okazji jubileuszu 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej w Lublinie w dniach 4-7 lipca
2019 r. pod nazwą Kongres Ut unum sint;
projekt porozumienia intencyjnego pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą
Tomaszów Lubelski, dotyczącego ustalenia zasad współpracy mającej na celu realizację
inwestycji polegającej na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych, stanowiących własność
Województwa Lubelskiego a położonych na terenie gminy Tomaszów Lubelski.

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
- Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, po rozpatrzeniu protestów
wniesionych przez wnioskodawców postanowił, co następuje:
1) nie uwzględnił protestów wniesionych przez :
a) Gminę Rybczewice, w związku z negatywną oceną projektu pn. „Rewitalizacja
i zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Rybczewice Drugie”
zarejestrowanego pod nr RPLU.07.01.00-06-0027/17 złożonego w ramach konkursu
ogłoszonego dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne
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b)

c)

d)

e)

f)

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (konkurs
nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/17);
Miasto Międzyrzec Podlaski, w związku z negatywną oceną projektu pn. „Ochrona
i zachowanie zabytkowego Skweru Armii Krajowej z nadaniem nowej funkcji publicznej
w przestrzeni miejskiej” złożonego w ramach konkursu ogłoszonego dla Działania 7.1:
Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Lubelskiego
na
lata
2014-2020
(konkurs
nr: RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/17)
Dom Zakonny Zgromadzenia Redemptorystów w Zamościu w związku z negatywną
oceną projektu pn. „Scalenie przestrzenne i krajobrazowe terenów fortyfikacji
z ekspozycją reliktów i założeń ogrodowych wokół Kościoła Św. Mikołaja w Zamościu”
zarejestrowanego pod nr RPLU.07.01.00-06-0019/17;
Gminę Józefów nad Wisłą, w związku z negatywną oceną projektu pn. „Projekt
zagospodarowania terenu dwóch punktów widokowych w Józefowie nad Wisłą”
zarejestrowanego pod nr RPLU.07.01.00-06-0036/17, złożonego w ramach konkursu
ogłoszonego dla Działania 7.1: Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
(konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/17);
Gminę Spiczyn, w związku z negatywną oceną projektu pn. „Zagospodarowanie
przestrzeni parkowej w Zespole pałacowo-parkowym w Zawieprzycach”
zarejestrowanego pod nr RPLU.07.01.00-06-0030/17, złożonego w ramach konkursu
ogłoszonego dla Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (konkurs
nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06.002/17);
Gminę Kamień w związku z negatywną oceną projektu pn. „Zagospodarowanie
i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych
na terenach gmin: Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź”,
zarejestrowanego pod nr RPLU.07.01.00-06-0009/17, złożonego w ramach konkursu
ogłoszonego dla w ramach konkursu ogłoszonego dla Działania 7.1 Dziedzictwo
kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa na lata 2014-2020 (konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/17)

2) uwzględnił protesty wniesione przez:
d) Stowarzyszenie Centrum Opieki i Wsparcia im. św. Ojca Pio z Pietrelciny w związku
z negatywną oceną projektu pn. „Termomodernizacja budynków byłej szkoły
podstawowej w Osinach gm. Chodel” zarejestrowanego pod nr RPLU.05.02.00-060083/17, w ramach konkursu ogłoszonego dla Działania 5.2 Efektywność energetyczna
sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 (konkurs nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/17);
e) Gminę Bychawa w związku z negatywną oceną projektu pn. „Poprawa dostępności
do obiektów dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy
zalewie w Bychawie” zarejestrowanego pod nr RPLU.07.01.00-06-0024/17;
f) Gminę Gorzków w związku z negatywną oceną projektu pn. „Zagospodarowanie terenów
wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie. Etap I” zarejestrowanego pod
nr RPLU.07.01.00-06-0015/17;
Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) - Zarząd
Województwa zgłosił wnioski wynikające z Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Lubelskiego do następujących opracowań:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek
o numerach ewidencyjnych: 159, 509, 510, 514, 526, 529, 537/1, 537/2, 540, 575, 576, 609
z obrębu Krasne w Gminie Rejowiec Fabryczny, obejmującego obszar ww. nieruchomości;
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
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